
 فصل السابعال
 النية يف القرنني الثاين والثالث اهلجرينيعقعقيدة واللا

 
 ا كان من اليسري تتبع احلركة العقالنية يف عصر الصحابة رضي اهللا عنهم فإن من العسري تتبع هذه احلركة يف عصرإذ 

ركة أوجها وسبب ذلك التابعني ومن جاء بعدهم حىت منتصف القرن الثالث اهلجري وهي الفترة اليت وصلت هذه احل
 كثرة التيارات الفكرية اليت ظهرت يف هذه الفترة والصراعات الدامية اليت وقعت بني أصحاب هذه املذاهب، إىليعود 

نفت هذه املرحلة من تاريخ املسلمني، ولكي نيسر تتبع احلركة تواملالبسات السياسية واالجتماعية والعنصرية اليت اك
 ونسجل اخلطوات اليت خطاها العقل ليصل مرحلة بداية التفلسف لدي املسلمني، فالبد لنا من العقالنية يف هذه املرحلة

أن منهد هلا بلمحة سريعة عن األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية ألن هذه العوامل كان هلا دور عظيم يف بلورة 
االوضاع االجتماعية مث نتبعها العوامل السياسية النشاط الفكري يف اجملتمع اإلسالمي يف هذه احلقبة، ونبدأ بدراسة 

 .واالقتصادية والثقافية
 
 األوضاع االجتماعية -أ
 .م٨٧٤حىت بدية خالفة املتوكل على اهللا عام) م٧٥٠-م٦٦٠(تداء من احلكم األمويإب
 :نيف اجملتمع اإلسالمي يف هذه املرحلة إىل أربع طبقاتصميكن تو
لطبقة تويل مقاليد احلكم واملناصب االدارية الكربى  ااألقحاح، وكانت وظيفة هذههي طبقة العرب : لطبقة األوىلا

 .للدولة، باإلضافة إىل الوظائف العسكرية يف اجليش
 
اب وخاصة النصارى، وكانت تتوىل بعض املناصب يف إدارة تطبقة العرب غري املسلمني من أهل الك: لطبقة الثانيةا

 .رية اهلامةجازاولتهم لبعض األنشطة التالشؤون املالية، باإلضافة إىل م
 
املوايل ومعظمهم من الفرس الذين دخلوا يف اإلسالم وكانوا ميارسون بعض احلرف املهنية والزراعة، وتوىل : لطبقة الثالثةا

 .اإلدارية  ككتابة  الدواوين  ومجع  الضرائب  وما شابه ذلك  قليل منهم بعض  املناصب
 
اهلجني "قال يف لسان العرب " اهلجني"سالمي هي طبقة أبناء اإلماء إلر طبقة ظهرت يف اجملتمع اوهي آخ: لطبقة الرابعةا

 أن شأهنم ارتفع يف أواخر وكان هؤالء ميثلون أدىن طبقة يف اجملتمع اإلسالمي يف العهد األموي إال، ١"العريب ابن األمة
 .العهد األموي ويف العهد العباسي حىت تقلدوا منصب اخلالفة
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األول هو حاجز الدين، وذلك أن بعض من دخلوا حتت احلكم اإلسالمي ، ٢ الطبقاتذهناك حاجزان هامان بني ههو
 كالزرادشتية، ومن الطبيعي أن ال ةاحتفظوا بدياناهتم كاليهود والنصارى العرب وبعض أتباع الديانات الفارسية القدمي

كم األموي املعروف بتعصبه احلإلسالمي العادل، فضال عن تكون معاملة هؤالء كمعاملة املسلمني حىت يف احلكم ا
 .للعروبة واستبداده حلكم اخلالفة، وختطي هذا احلاجز كان يسريا وذلك عن طريق الدخول يف الدين اإلسالم

جز العروبة، وختطي هذا احلاجز كان من أصعب األمور، وذلك أن من املستحيل أن يصبح افهو ح: ا احلاجز الثاينمأ
 .ا أو جموسيا عربيا ليتمتع باالمتيازات اليت كان يتمتع هبا العريب األصيلميجمي سواء أكان مسلما أو ذاألع
أساس قبلي، فقد كانت  ذه الطبقات ظهرت يف العصر األموي لسبب واحد وهو أن احلكم األموي كان مبنيا علىهو

ك من نفسيتهم  فشعر كثري ذلهلم من الفرس والروم رفع الروح القبلية قوية لدي العرب وملا انتصروا على األمم اجملاورة 
وهذه العصبية العربية ترأسها الزعامات القبلية واألشراف ، ٣منهم بأهنم من جنس ممتاز وأهنم ليسوا كغريهم من األمم

هاء ، وتأثرت هبا األوساط العلمية ألسباب سوف نذكرها فيما يلى، حىت أننا جند أن بعض الفقةواألوساط السياسي
ا أن من شروط الكفء يف الزواج العروبة، فكانوا مينعون من زواج املوايل من العربيات، ويروي دوكاإلمام الشافعي اعتق

تزوجها، فركب حممد بن بشري اخلارجي إىل ويف هذا الصدد، أن رجال من املوايل خطب بنتا من أعراب بين سليم، 
امساعيل، فشكا إليه، فأرسل الوايل إىل املوىل، ففرق بني املوىل وزوجته، املدينة، وواليها يومئذ إبراهيم ابن هشام بن 

 :وضربه مائيت سوط، وحلق رأسه، وحليته، وحاجبيه، فقال حممد بن بشري
 !عيدبمل ترث احلكومة من و       يت بسنة وحكمت عدالضق
 
 :فيها يقولو
 يف سلب احلواجب واخلدودو      يف املائتني للموىل نكالو
 ٤إىل العبيــدد ن إصهار العبيم     احلق أنصف للموايلأي ف
 
ان حكام بين أمية ال يولون القضاء وال اإلمامة يف املساجد اإل من كان عربيا خالصا، مما يدل على أن هذه العصبية وك

لعلمية من األوساط ة تأثريا بالغا، ومن أعجب األمور ان األستاذ أمحد أمني استثىن األوساط ايقد أثرت يف األوساط العلم
، ٥يت تأثرت هبذه احلركة، ويرى أن هذه األوساط العلمية كانت خالية من هذا التعصب القوميالاالجتماعية األخرى 

الذي كانوا يعيشون فيه، بكل آالمه وأحزانه،  وال ندري كيف استطاع األستاذ أن يفصل طبقة العلماء من بقية اجملتمع
شاميون وأعلنوا فكرة اجلرب املطلق اليت كانت الجتاه احلكم األموي؟ فأيد بعضهم وخاصة أمل يكن العلماء قد انقسموا 

تزعم  تشايعها الدولة األموية وأكدوا أهنا التفسري الوحيد للنصوص القرآنية، وكان الفقيه الشهري  اإلمام األوزاعي قد
بينما ،  املوايل، وندر أن يكون من بينهم عريبوسنرى أن جل العلماء املعارضني للحكم األموي كانوا من، ٦هذه احلركة

انعكس األمر يف العصر العباسي، ومشل هذا التعصب يف األوساط العلمية على املولدين أي أبناء العرب من اإلماء، 



 3

رهم ودخوهلم يف اجملال العلمي ينذر بشر، وأن األمم السابقة اختلفت ووكثرت الروايات عن النيب يف ذمهم وأن ظه
بسبب العلماء املولدين، وكان عمر ابن عبد العزيز ينصح العرب بأن يتمسكوا بدين الصىب وتقاليد األعراب، وضلت 

، ٧ويتركوا ما سوى ذلك، كما كان الشافعي يلبس اللباس البدوي ويعتم بعمامة كبرية وحيمل بيده هراوة وكأنه أعرايب
 سبايا األمم اءنو إسرائيل حني حدث فيهم املولدون أبنإمنا هلكت ب"ولتأكيد هذا املذهب يروى عن النيب أنه قال

مل يزل أمر بين إسرائيل مستقيما حىت حدث فيهم املولدون "، وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال"فأخذوهم بالرأي فهلكوا
بون عادة بالزنادقة إذا وأما املتطفلون يف العلم من املوايل فكانوا يلق، ٨" بالرأي فضلوا وأضلوامأبناء سبايا األمم فقالوا فيه

كلها تشري إىل " البدعة، والزندقة، واملراء، واجلدل، والكالم" أو مبذهب جديد، وكانت األلفاظ كـدةأتو بفكرة جدي
، وإذا ثبت ذلك فكيف يصح القول بأن األوساط ةاجلديد الذي ظهر يف تلك احلقب" القدري"شيء واحد وهو املذهب 

 لقومي؟ وحنن نعلم العلمية خلت من هذا التعصب ا
لدولة  األموية  سعيد  بن  جبري  موىل ابن عباس، وقد خرج مع ابن األشعث، فلما قبض عليه   ا من أشهر  معارضينأ

أفما وليتك القضاء فضج أهل : ما؟ قال بلى، قالاأما قدمت الكوفة وليس يؤم هبا إال عريب، فجعلتك إم: احلجاج قال له
ضاء إال لعريب، فاستقضيت أبا بردة بن أيب موسى األشعري، وأمرته إال يقطع أمرا دونك؟ الكوفة وقالوا ال يصلح الق

  ٩قال فما أخرجك على؟. بلى: أوما جعلتك يف مساري وكلهم من رءوس العرب؟ قال: قال. بلى: قال
ومل يكن األمويون ه احلركة العنصرية قد مشلت مجيع أصناف اجملتمع اإلسالمي يف تلك الفترة، ذيظهر مما سبق أن هو

يل وال إىل أبناء العرب من اإلماء، إال ما عرف من توليتهم ملروان بن حممد ويزيد بن الوليد وايولون أمرهم إىل امل
ب احلركة الشعوبية املواجهة للتعصب القومي بوابراهيم بن الوليد يف أواخر عهدهم بعد أن قويت شوكة املوايل بس

 هي اليت قضت على احلكم األموي، وأوجدت اخلالفة العباسية، فاستمر الصراع العريب العريب، وهذه احلركة الشعوبية
الفارسي يف احلكم، فلما آلت اخلالفة لبين العباس قويت احلركة الشعوبية فأصبحت كفة الفرس راجحة على كفة العرب 

 ثار العرب على الفرس فساندوا األمني، واستمر األمر على هذا احلال إبتداء من خالفة املنصور ومرورا خبالفة الرشيد، مث
م، فلما انتصر املأمون على األمني وقتله أصبح ذلك انتصارا ثانيا ٨١٣واحتمى املأمون مبوإىل الفرس وحاصر بغداد عام

م، فتوىل بعده اخلالفة  املعتصم والواثق، ٨٣٣للفرس وللموإىل عامة واستمر الوضع على هذا احلال وتويف املأمون عام
م، فلما ٨٣٦ دخل العنصر التركي يف اجملتمع اإلسالمي بتأسيس اجلند من موإىل األتراك وتأسيس مدينة سامراء عامحىت

م، اشتدت قوة العنصر التركي، وكانوا حديثى العهد باإلسالم حاقدين على ٨٤٧تويف الواثق وتوىل اخلالفة املتوكل عام
 . العريبفساندوا العرب، فكان هذا انتصارا للعنصر، ١٠الفرس

 
ة يف اجملتمع اإلسالمي، ونالحظ أننا ذكرنا عناصر أربعة مثلوا طبقات اجملتمع قيذه هي سلسلة الصراعات الطبه

فقد اندجموا يف طبقة املوايل، فلم   "اهلجناء"اإلسالمي، وقد استمر الصراع بني طبقتني فقط، أما طبقة الذميني وطبقة 
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إىل األبد، إال ان طبقة الذميني مل " اهلجناء"ع االجتماعي، وهكذا اختفت طبقة يكن هلم دور مستقل يذكر يف هذا الصرا
 .ختتف وسوف يكون هلا شان عظيم يف الصراع الفكري واالقتصادي كما سنرى فيما بعد

 
 ألوضاع السياسية واالقتصادية ا– بـ
 قتصاديا معا، فإذا استولت مجاعة معينة الصراع العنصري للطبقات يف اجملتمع اإلسالمي كما رأينا صراعا سياسيا واكان
ن اجملتمع على احلكم وضعت كل مقدرات اجملتمع حتت تصرفها، وملا توىل اخلليفة الثالث عثمان بن عفان رضي اهللا م

ان اخلليفة كرميا يعاشر الناس على أحسن خلق، وخاصة أقاربه من كو، ١١عنه اخلالفة كثرت الفتوح وامتالء بيت املال
وكان معظم ، ١٢"س غنائم إفريقية له وقد بلغت مائيت ألف دينارمخمروان بن احلكم "فريوى أنه أعطى يوما بين أمية، 

اء العرب سأمرائه وعماله من بين أمية، فلما قتل واشتعلت احلرب بني علي ومعاوية، كان هذا األخري يستميل رؤ
يا "ا له لوعلم ذلك بعض العرب املوالني لعلّي فقاوأشرافهم وينثر عليهم أمول خزينة الدولة بسخاء ليضمن والءهم، ف

 العرب، وقريش على املوايل، والعجم، واستمل من ختاف من–أمري املؤمنني أعط هذه األموال وفضل هؤالء األشراف 
 ١٣"أتأمرونين أن أطلب النصر باجلور: فقال هلم.  كان معاوية يصنع يف املالا وإمنا قالوا له ذلك مل-خالفه من الناس

 
 الثاين وعمر بن عبد العزيز على ما يقال، يتصرفون مبال الدولة كما حيلوا هلم، يةوكان خلفاء بين أمية باستثناء معاو 

ملعلم يعتقد عقيدة القدرية وينادي اوتذكر الكتب أن رجال يسمى عمرو املقصوص كان معلما ملعاوية الثاين، وكان هذا 
إما أن تعدل : فقال له املعلم. د وتوىل اخلالفة معاوية الثاين، ذهب إىل معلمه ليسألهباإلرادة احلرة، والعدل، فلما مات يزي

إنا بلينا بكم، وإن جدي معاوية نازع األمر من كان أوىل منه وأحق ، فركب : "فخطب معاوية فقال. وإما أن تعتزل
فركب ردعه، واستحسن خطأه، وال منه ما تعلمون حىت صار مرهتنا بعمله، مث تقلده أيب، ولقد كان غري خليق به، 

أحب أن ألقى اهللا بتبعاتكم، فشأنكم وأمركم ولوه من شئتم، فواهللا لئن كانت اخلالفة مغنما لقد أصبنا منها حظا، وإن 
مث نزل واعتزل من الناس، حىت مات بعد أربعني يوما من اخلالفة، .. كانت شرا، فحسب آل أيب سفيان ما أصابوا منها

 ١٤" على عمرو املقصوص، وقالوا أنت أفسدته وعلمته، مث دفنوه حيا حىت ماتووثب بنو أمية
 
وملا توىل عمر عبد العزيز اخلالفة استدعى غيالن الدمشقي، وكان قبل ذلك موظفا يف املالية ثار على النظام األموي  

يبيع حوائج بين أمية، وهو يقول فسأله غيالن أن يوليه اخلزائن ورد املظامل فواله، فكان يقف يف سوق دمشق ،  ١٥اجلائر
من يعزرين ممن يزعم أن هؤالء كانوا أئمة "ىل متاع اخلونة، تعالوا إىل متاع الظلمة، ويقول وهو يبيع اخلزائن  إتعالوا
 ١٦"وهذا متاعهم والناس ميوتون من اجلوع. هدى
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نصري، وهذه الصراعات هي اليت ذا سار الصراع االقتصادي والسياسي جنبا إىل جنب مع الصراع القومي أو العكهو
ق للصراعات الفكرية والعقيدية، وسوف نرى أن اخلصوم كانوا دائما ينقلون مواقفهم العنصرية والسياسية ريمهدت الط

ذه الصراعات إال العقائد اليت تستطيع بتعبئة اجملتمع وحشد هواالقتصادية إىل مواقف دينية عقيدية إذ ال تنفع يف مثل 
 .ه متهيدا للثورة على النظام القائمطاقاته وقدرات

 
  الصراع العقيدي-جـ
 تكن الصراعات العقيدية يف تاريخ اجملتمع اإلسالمي إال قناعا تتستر به  الصراعات السياسية واالقتصادية والعنصرية، مل

مل اليت أوجدت مجيع مراحل تاريخ اجملتمع اإلسالمي إىل يومنا هذا، فقد كان من أهم العوا ويصدق هذا احلكم على
بلي السياسي األموي ضد علي، وكذلك الشيعة كانت يف جوهرها ثورة فارسية ضد لقحركة اخلوارج التحالف ا

 السياسي األموي، هالعرب، وظهر اإلرجاء ألول مرة كموقف سياسي لقوم من العرب كانوا متعاطفني مع التوج
للحكم األموي العريب أيضا، وظهر يف مقابلها التيار القدري ونشأت نظرية اجلرب اإلهلي لتكون القاعدة األيديولوجية 

الذي تبناه املوايل ملواجهة التعصب العريب، ونشأ اإلعتزال ليكون أيديولوجية أصحاب اآلراء السياسية املعتدلة الذين 
مون لتقف أمام الثورة كانوا يتوسطون بني اخلوارج واملرجئة، وظهرت حركة ترمجة العلوم الفلسفية اليونانية يف عهد املأ

العربية املتسترة وراء الدعوات السلفية، ومل تكن الثورة السلفية اليت تزعمها اإلمام أمحد اإل قناعا للرفض العريب للتسلط 
الفارسي على مقدرات الدولة، وهذا األمر يفسر لنا ظاهرة تفشي التطرف يف الفكر اإلسالمي، ومن اليسري أن يأيت 

نا أفردنا لدراسة هذه التيارات الفكرية والسياسية بابا مستقال أنرية ويضرب أمثلة تبني ما ذكرناه، إال الدارس بشواهد كث
بالتيارات العقيدية  وهو الباب الثاين من هذا البحث، وغرضنا هنا هو أن نستكشف دور هذه املواقف السياسية املتسترة

 . القرنني الثاين والثالث اهلجرينييف تنشيط حركة التفكري العقلى لدى املسلمني وخاصة يف
 
ن لنعد إىل ما كنا بصدده، بعد أن مهدنا له، وهو تطور النشاط العقلى يف عهد التابعني وأهم املقاومات اليت واآل

ور الدين وخاصة يف التفسري والعقيدة، وقد انتهينا يف دراستنا لتطور مواجهتها الدعوة إىل استخدام النظر أو الرأي يف أ
اط العقلى يف عهد الصحابة إىل أن جلهم كان يرى جواز االجتهاد وإعمال العقل يف النصوص القرآنية إذا توفرت النش

الشروط الالزمة لذلك، وأهنم مل يكونوا يتحرجون إبداء آرائهم يف قضايا التفسري، أما يف عهد التابعني فقد تغري األمر 
 هذه الطبقة مكونة من عنصرين ومها العرب واملوايل، بينما كانت طبقة بتغري األحوال السياسية واالجتماعية، فقد كانت

 .الصحابة من عنصر واحد هو العنصر العريب
 
 بن األجدع، وشريح، قميكننا أن نشري فيما يتعلق بطبقة التابعني من أصول عربية إىل شخصيات كالزهري، ومسروو

دات التابعني، كما سابن املسيب، وقتادة بن دعامة وكلهم من وحيىي بن يعمر، ومحيد بن عبد الرمحن احلمريي، وسعيد 
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، ]هـ١١٠ت[، وابن سريين]هـ٩٥ت[أن هناك طبقة املوايل من التابعني، وأشهرهم سعيد بن جبري
، ]هـ١١٠ت[بد اجلهين، وابن جريج، واحلسن البصريع، وعطاء بن يسار، وربيعة الرأي، وم]هـ١٠٧ت[وعكرمة

در، بينما كانت الطبقة األوىل متيل إىل القول لقهذه الطبقة األخرية متيل إىل القول باوكانت جل ، ١٧وجعد بن درهم
م لباجلرب اإلهلي أوالقضاء والقدر احملتوم وهو املذهب الذي كان يروجه األمويون، وجاء يف صحيح مسلم أن أول من تك

ن معبد هذا قد نشأ يف املدينة وتتلمذ وكا، ١٩وهو ما أمجعت عليه معظم كتب العقائد، ١٨يف القدر كان معبد اجلهين
ى أيب ذر الغفاري الذي كان يكره األمويني، والراجح أنه رحل معه إىل الشام، فقد استمع إىل أحاديث يرويها معاوية عل

 بين أمية وتالعبهم مبال الدولة أنكر عليهم، كما كان يفعل أستاذه الذي ءعن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وملا رأي ثرا
وأن كل ما يفعلونه كان " مال اهللا"، وكان األمويون حيتجون بأن املال "مال املسلمني"علن رأيه يف املال وهو أن املال أ

وانتقل معبد بعد ذلك إىل البصرة ، ٢٠بقضاء اهللا وقدره، وهذه هي بداية نظرية اجلرب اإلهلي املطلق اليت متسك هبا األمويون
باحلسن البصري، فقال معبد للحسن ك ن املوايل هو عطاء بن يسار، ولقيا هناوكان بصحبته يف سفره تابعي آخر م

ويقولون، إمنا جتري أعمالنا على قدر اهللا، -هوالء امللوك يسفكون دماء املسلمني ويأخذون أمواهلم: يا أبا سعيد"البصري 
 ٢١"كذب أعداء اهللا: احلسن فأجاب

 ظهر يف العامل اإلسالمي، وقد عةن تابعي املوايل أقدم تيار فلسفي الرتد كانت هذه الدعوة القدرية اليت تزعمها عدد مقو
نشأ كنتيجة ملواقف سياسية واقتصادية مناهضة للحكم األموي، وكان هلا أثر كبري يف األوساط العلمية يف البصرة والشام 

مائها من يدعو إليها كمكحول تأثر به عدد من احملدثني، وراجت هذه العقيدة يف الشام بالذات وظهر من علوواملدينة 
، وغيالن الدمشقي وغريمها، ورواج عقيدة القدرية يف الشام واملدينة ]هـ١١٦ت[بن عبد اهللا حمدث الشام الكبري

والبصرة له أمهية كبرية، ذلك أن هذه املدن الثالثة، وخاصة مدينة دمشق كانت أهم املراكز الىت تضم رؤوس املعارضني 
نتشر خرب القدرية بدأ عدد من خلص العرب حماولة يائسة حملاربتها وكان على رأس هوالء للحكم األموي، وملا ا

أول من "الصحايب املشهور عبد اهللا بن عمر، الذي يروى عنه أحاديث يف ذم القدرية، ويروي عن حيىي بن يعمر أنه قال 
ىت أتينا املدينة فقلنا لو لقينا رجال من تكلم يف القدر معبد اجلهين قال فخرجت أنا ومحيد بن عبد الرمحن احلمريي ح

أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فسألناه عما أحدث هؤالء القوم، قال فلقيناه، يعين عبد اهللا بن عمر، وهو خارج من 
املسجد قال فاكتنفته أنا وصاحيب قال فظننت أن صاحيب سيكل الكالم ايل فقلت يا أبا عبد الرمحن إن قوما يقرءون 

آن ويتقفرون العلم ويزعمون أن ال قدر وأن األمر أنف، قال فإذا لقيت أولئك فأخربهم أين منهم بريء وأهنم مين القر
 .٢٢.."برءاء والذي حيلف به عبد اهللا لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل منه ذلك حىت يؤمن بالقدر خريه وشره

باس وعائشة وأيب بن  ع من عبد اهللا بن عمر وايب هريرة، وابناألخبار اليت تروى يف هذا الباب كثرية جاء معظمهاو
 :كعب، وُيشتم من معظم هذه األخبار رائحة الوضع، وعليك بعض األمثلة ليتضح لك األمر

صنفان من أميت ليس هلما يف اإلسالم نصيب " عليه وسلم قالوى عن جابر وعن عبد اهللا بن عباس أن النيب صلى اهللاري
 ٢٣"ل القدرأهل اإلرجاء وأه
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يوم يسحبون (وا قريش خياصمون النيب صلى اهللا عليه وسلم يف القدر فرتلت هذه اآلية ركجاء مش: عن أيب هريرة قالو

   ٢٤)"يف النار على وجوههم ذوقوا مس السقر إنا كل شيء خلقناه بقدر
 
 أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث إنه بلغين: فقال ان فالنا يقرأ عليك السالم، فقال له"ل مرة إىل ابن عمر ججاء رو

ه مين السالم، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يكون يف هذه األمة أو يف أميت الشك منه رئفال تق
 ٢٥"خسف أو مسخ أو قذف، يف أهل القدر

 
 امحر وجهه حىت خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن نتنازع يف القدر فغضب حىت "عن أيب هريرة قالو

رمان، فقال أهبذا أمرمت أم هبذا أرسلت، إمنا هلك من كان قبلكم حني تنازعوا يف هذا األمر الكأمنا فقيء يف وجنتيه 
 ٢٦"عزمت عليكم أال تنازعوا فيه

 
 عمر وسواء أكان موقف ابن عمر هذا من القدرية سياسيا أو دينيا، فإن نهكذا يروى معظم هذه األخبار عن ابو
وجدوا أخبار ابن عمر هذه معينا ال ينضب واختذوها ركيزة يف حماربتهم ء بعني من العرب وكذلك احملدثون والفقهاالتا

بة للحركة العقالنية اليت رللقدرية واملعتزلة فيما بعد، وأصبحت حماربتهم هذه سواء أكانت عن قصد أو عن غري قصد حما
ركة القدرية كانت واحدة من التيارين الفكريني الذين تزعما تطوير قامت لترفض الظلم واالستبداد األموي، فهذه احل

احلركة العقلية يف اإلسالم، من مرحلة بدائية هي مرحلة التفسري بالرأي، إىل مرحلة متقدمة ميكن أن نسميها مرحلة 
 .التأويل

 
ة ركتزعمه اجملربة األوائل، وزعيم هذه احللثاين الذى كان له يد الطوىل يف تطوير احلركة العقالنية هو التيار الذي االتيار و

وقال ، ٢٧، وهو أول من دعا إىل التأويل العقلى للقرآن]هـ١٢٤ت[تابعي من املوايل اخلراسانيني وامسه اجلعد بن درهم
 الرجلني كانا من أعدى أعداء الدولة األموية، ويهمنا من مذهب الخبلق القرآن، وأخذ مذهبه جهم بن صفوان، وك

واألمر الثاين هو موقفهما السياسي، وإذا كان من " القرآن خملوق "أنلني أمران، األول هو ما ذهبا إليه من هذين الرج
وقد " خلق القرآن"اليسري فهم املوقف األخري، فإن من الصعب معرفة الدوافع اليت كانت وراء املوقف السابق وهو 

قائل أنه جاء كرد فعل لألسئلة اليت كان بعض النصارى اختلف الباحثون يف تعليل الدوافع اليت كانت وراءه، فمن 
يوجهون إىل املسلمني، كقوهلم إن القرآن يقول إن عيسى كلمة اهللا والقرآن كالم اهللا، وانتم تقولون إن عيسى خملوق 

من منهم من يقول إن هذا املوقف نشأ كرد فعل ضد التجسيم والتشبيه، ومنهم  و٢٨فهل القرآن خملوق أم غري خملوق؟
 هذه الدوافع اليت كانت وراء القول خبلق القرآن بقدر ما هتمنا النتائج الفكرية افيقول غري ذلك، وحنن ال يهمنا استكش
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ي يف اإلسالم، فقد استمرت نارها تشتعل لاملترتبة عليها، فقد كانت هذه الفكرة من أهم األفكار اليت أثرت النشاط العق
م تقريبا، مث تبنتها املعتزلة بعد جهم بن صفوان وجعد بن درهم، ٧٤٣تل جعد سنةأكثر من قرن من الزمن، وذلك أنه ق

 ].م٨٦١-م٨٤٩[وأُبطلت فكرة خلق القرآن يف خالفة املتوكل أي ما بني عامي
 
قبل أهل احلديث، وقد كان هذا الرفض أقوى معارضة واجهه  معلوم أن فكرة خلق القرآن قوبلت برفض شديد منو

اهيك عن التأويل، وإذا كان أخطر هجوم تعرضت له  نحىت أتت على التفسري بالرأي، ٢٩اإلسالمالنشاط العقلى يف 
 هالفلسفة يف العامل اإلسالمي هجوم اإلمام الغزايل املشهور، فقد كانت هذه احلملة اليت شنها أهل احلديث على هذ

م أمحد مثال،  ينكر على كل ما له عالقة الفكرة أخطر هجوم تعرضت له الرتعة العقالنية يف اإلسالم، فقد كان اإلما
بالرأي والنظر، وجاءت هذه املعارضة حتت مالبسات سياسية وصراع قومي تزعمه جمموعة من التابعني والفقهاء الذين 

 . جاءوا بعدهم ومعظمهم من العرب اخللص كأمحد بن حنبل والشافعي
 
ني، وذلك أن رياإلسالم ظهرت بفضل هذين التيارين الفككما يظهر لك من سياق األحداث فإن الثورة العقالنية يف و

أي التأويل املطلق لألفكار الدينية، كما " حبرية التفكري"بينما كان اآلخر ينادي " حرية اإلرادة"أحدمها كان ينادي بـ
ف والنهي عن األمر باملعرو"ومبدأ " العدل"قالن شأنا عن املبدأين السابقني ومها مبدأ يدعيا إىل مبدأين آخرين ال 

 األفكار اليت ظهرت نتيجة للصراعات السياسية واالقتصادية والعنصرية يف اجملتمع ذهوهكذا جند أن ه، ٣٠"املنكر
ملعتزلة، ومل يضيفوا إىل هذه ااإلسالمي، كانت دعائم فكر أكرب حركة عقلية عرفت يف تاريخ اإلسالم وهي حركة 

القول "، ويروى أن واصل بن عطاء كان يقرر "املرتلة بني املرتلتني" وهو مبدأ املبادئ األربعة إال مبدأ واحدا اشتهروا به
وإذا ثبت ، ٣١أكثر ما كان يقرر من أي مبدأ آخر وأنه سلك يف ذلك مسلك معبد اجلهين وغيالن الدمشقي" بالقدر

ة اهللا وتوسيع قدرة ألنه يعين حتديد قدر" اإلرادة احلرة"ن واصل بن عطاء أدرك أمهية القول بـأذلك فإنه يعين 
 يف هناية املطاف أن لإلنسان حرية واسعة يف أفعاله وتصرفاته، ويستتبع ذلك حرية اإلرادة وحرية يناملخلوقني، مما يع

 .التفكري وحرية العمل وإىل غري ذلك من احلريات
 
 فيلسوف إسالمي أال وهو حلركة اإلعتزالية اليت حافظت على بقائها مدة تزيد قرنا كامال، لتنتج أولاوهكذا نشأت  

 ٣٢م٨٧٣م وعاش حىت عام٨٠٣ يف الكوفة عاملدالكندي الذي و
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 فصل الثامنال
 امل ومؤثرات الرتعة العقلية يف اإلسالموع
 
  العوامل الداخلية-أ
ن القرآن كان أهم عامل من العوامل املؤثرة لعقلية املسلمني وخلقت أ خيفى على كل دارس منصف ال: قرآنال -١

ي القرآن دعت إىل التسليم يف بعض األمور إال أن ذلك يكون عادة  آصحيح أن كثريا من، ٣٣لرتوع حنو التفلسففيهم ا
 :ن وجهنيمبعد مرحلة الشك والتفلسف، وتأثري القرآن على عقلية املسلمني ودفعهم حنو التفكري العميق جاء 

تفكري الع أساطري األولني، ويف مقابل ذلك مدح هو أن القرآن رفض التقليد وسخر من املقلدين وأتبا: ول منهماألا
 :والتبصر واالعتبار والدليل على ذلك

 
له و أن القرآن ندد التقليد وخاصة يف جمال العقيدة، وسخر من الذين قلدوا آباءهم يف الدين، ومثال ذلك ما جاء يف ق-أ

 :تعاىل
اءهم ال يعلمون آببنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان حس ذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول قالواوإ. "١

 ٣٤"شيئا وال يهتدون
ذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم ال يعقلون شيئا وال وإ. "٢

 ٣٥"يهتدون
 ءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إىل عذابذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباوإ. "٣
 ٣٦"لسعريا
 ٣٧"الوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكربياء يف األرض وما حنن لكما مبؤمننيق. "٤
 
 :ون عقوهلم وال يفكرون هبا، ومن أمثلة ذلك ما جاء يف قوله تعاىلم وندد القرآن أيضا أولئك الذين اليستخد-بـ
 ٣٨" يعقلونالشر الدواب عند اهللا الصم البكم الذين  إن. "١
 ٣٩"فمن ميشي مكبا على وجهه أهدى أمن ميشي سويا على صراط مستقيمأ". ٢
 ٤٠"أمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلونأت. "٣
 ٤١"ده أفال تعقلون أهل الكتاب مل حتاجون يف إبراهيم وما أنزلت التوراة واإلجنيل إال من بعيا. "٤
 ٤٢"عليه أجرا إن أجري إال على الذي فطرين أفال تعقلونم يا قوم ال أسألك. "٥
 ٤٣"أف لكم وملا تعبدون أفال تعقلون. "٦
 ٤٤"وهو الذي حيىي ومييت وله اختالف الليل والنهار أفال تعقلون. "٧
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  يف البحر مبا ينفع الناس وما أنزل اهللاإن يف خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك اليت جتري. "٨
من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موهتا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب املسخر بني 

 ٤٥"السماء واألرض آليات لقوم يعقلون
 
 :ك قوله تعاىلقف املتعجب من الذين ال يعتربون وال ينظرون يف اآليات الكونية، ومثال ذلو ووقف القرآن م-جـ
وإىل األرض كيف . وإىل اجلبال كيف نصبت. وإىل السماء كيف رفعت. ل كيف خلقتبال ينظرون إىل اإلأف. "١

 ٤٦"سطحت
  ٤٧"أين من آية يف السموات واألرض ميرون عليها وهم عنها معرضونوك. "٢
ولو شئنا لرفعناه هبا ولكنه . لغاوينتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من اوا. "٣
د إىل األرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا خلأ

 ٤٨"بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون
 
 استخدامهم هلذه  أصحاب العقول وألو األلباب والبصرية الذين يهتدون إىل سواء الصراط بفضلن ومدح القرآ-د

 :ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىل، اآلالت استخداما حسنا
 ٤٩" هذه سبيلى أدعو إىل اهللا على بصريةقل. "١
  ٥٠"ا يستوي األعمى والبصري وال الظلمات وال النور وال الظل وال احلروروم. "٢
 ٥١" هل يستوى األعمى والبصري أم هل تستوى الظلمات والنورقل. "٣
 
ين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى لذا"رض، فقال تعاىل ألأيضا الذين يتفكرون يف خلق السموات وا ومدح - هـ

 ٥٢"جنوهبم ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار
اخلليقة والكون، ووحدانية اهللا ونفي هو أن القرآن ناقش قضايا فلسفية، كالقضايا املتعلقة يف اخللق وأصل : اينثلوجه الاو
رك عنه وجمادلته مع الكفار واملنافقني واملشركني، وذكر القرآن أيضا أمساء اهللا وصفاته، وناقش مسائل القضاء والقدر لشا

 ة، ومل يلزم القرآن خصومه بإميان هذه القضايا إال بعد أن مهد هلا بأسلوبيواملعاد إىل غري ذلك من مسائل ميتافيزيق
ن يدع مع اهللا إهلا آخر ال برهان له به فإمنا وم: "جدىل معتمدا على مبادئ املنطق البديهية والشواهد الكونية، فقال

زل لكم من السماء ماء ن من خلق السموات واألرض وأأم"وقال أيضا ، ٥٣"حسابه عند ربه إنه ال يفلح الكافرون
 من جعل األرض قرارا أم. جرها أإله مع اهللا بل هم قوم يعدلونفأنبتنا به حدائق ذات هبجة ما كان لكم أن تنبتوا ش

أم من جييب . وجعل خالهلا أهنارا وجعل هلا رواسي وجعل بني البحرين حاجزا أإله مع اهللا بل هم قوم ال يعلمون
مات أم من يهديكم يف ظل.  وجيعلكم خلفاء األرض أإله مع اهللا قليال ما تذكرونءاملضطر إذا دعاه ويكشف السو
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أم من يبدأ اخللق مث يعيده ومن . الرب والبحر ومن يرسل بشرا بني يدي رمحته أإله مع اهللا تعاىل اهللا عما يشركون
 ٥٤"يرزقكم من السماء واألرض أإله مع اهللا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني

 
، ٥٥" أن يشاء اهللا رب العاملنيوما تشاءون إال. ملن شاء منكم أن يستقيم.  هو إال ذكر للعاملنيإن" أيضا لوقا 

 ٥٦" أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء اهللاقل ال"وقال
 
ل بقى وجه ربك ذو اجلالوي"وقال، ٥٧" املشرق واملغرب فأين ما تولوا فثم وجه اهللا واهللا واسع عليموهللا"قال أيضا و

، ٦١" يداه مبسوطتانبل"يضا قال أ و٦٠"قت بيديخل"وقال، ٥٩"رمحن على العرش استوىال"وقال ، ٥٨"واالكرام
 ٦٣" نفس مبا كسبت رهينةكل"وقال أيضا ، ٦٢"قكم وما تعملونخلهللا وا"وقال

 
 
لعنصرية امثل هذه اآليات كثرية يف القرآن، واحتاج املسلمون إىل فهم معانيها، ألسباب كثرية أمها الصراعات ف

 سليمان بنوهؤالء هم اجملسمة كما فعل مقاتل " ماصن"والسياسية واالقتصادية، فمنهم من اكتفى بظاهرها فجعلوا اهللا 
ومن حنا حنوه ، ومنهم من أثبت الصفات وقالوا ليست كصفات اآلدميني، فأثبتوا هللا وجها ال كالوجوه، وهو مذهب 

من أهل السنة، ومنهم من تأول كل ذلك كالقدرية واملعتزلة، وهكذا نشأت  يشبه مذهب الالأدرية وهؤالء هم الصفاتية
ولوال ما جاء يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف من "رق اإلسالمية، ويقول الدكتور مجيل صليبا يف هذا الصدد الف

 احلياة اإلنسانية كاملعتزلة العلم ملا رأينا هناك فرقا تدعوا إىل االعتماد على أحكام العقل يف تدبري و٦٤حض على التفكري
 هو الذي أدى إىل ظهور بعض الفرق ختالف يف فهم املعىن احلقيقي لكالم اهللاوإذا تتبعنا وقائع التاريخ رأينا أن اال.. 

اإلسالمية كاخلوارج واملرجئة والشيعة وأهل احلديث واملعتزلة، وغريهم من أهل الظاهر والباطن، كخالفهم يف مسألة 
 ٦٥"تيار، ومسألة الترتيه أو التجسيم، ومسألة رؤية اهللا وغريهاخاجلرب واال

 
العميق وحماولة لفهم بعض نصوص القرآن الغامضة اليت يبدو   أن مثل هذه اآليات كانت مدعاة للتفكريالشك إذاف

نائه عليه، ثظاهرها أحيانا متعارضا أوجد ظاهرة التأويل، فكان ذلك، باإلضافة إىل تشجيع القرآن الستخدام العقل و
 قلنا أن القرآن كان من أهم العوامل الداخلية اليت أثرت سببا لنشأة التيارات العقيدية والفلسفية يف اإلسالم، ومن هنا

عقلية املسلمني وكانت سببا لظهور الرتعة العقالنية والفلسفية يف اإلسالم، فظهر أوال مذهب أهل الظاهر، الذين أجروا 
كان هو املذهب النصوص على ظاهرها، وكان هذا املذهب سائغا مادام تطبيقه حمدودا على آيات احملكم دون املتشابه، و

السائد بني متقدمي الصحابة والتابعني، وملا انتقل هذا املذهب إىل املتشابه من آي القرآن أدي إىل التجسيم البحت وهو 
ما وقع فيه بعض املفسرين األوائل، وكان من نتيجة ذلك أن ظهر مذهب التأويل، وهو املذهب الذي كان له الفضل يف 
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ملسلمني، وظهر أخريا مذهب توسط بني التجسيم والتأويل وهو مذهب الصفاتية من أهل نشأة الرتعة العقالنية لدي ا
 .السنة، وهكذا وجد املسلمون أنفسهم يف الفلسفة احلقة

 
 حد تعبري الدكتور على سامي النشار، بل كان ىلم يكن القرآن يف نظر املسلمني كتاب مواعظ أخالقية فحسب، علف
سية للوجود كله، فهو كتاب الكون منذ ئيإنساين وأخالقي وعملي، وضع اخلطوط الر وفيزيقي و-ميتافيزيقي-كتاب"

ومن اخلطأ البالغ أن يقال إن القرآن خلو من النظريات الكونية والفلسفية وأنه مل يرتد آفاق الوجود .. نشأته إىل فنائه
 ٦٦"ي حيددها يف صورة هنائيةكل
  
 ةلصراعات السياسية واالقتصادية والعنصري ا-٢
ت من أهم العوامل اليت خلقت املذاهب العقيدية يف اإلسالم، إال أن هذه اند ذكرنا فيما سبق أن هذه الصراعات كلق

يف القرآن كما بينا، إال أهنا  العوامل كانت عوامل غري مباشرة، فاألفكار الدينية اليت تدعو إىل التفلسف كانت موجودة
 الصراعات، فقد عمت احلروب األهلية يف العامل اإلسالمي إبان مقتل مل تظهر بالصورة اليت ظهرت إال بفضل هذه

اخلليفة الثالث، واستتبع ذلك مشكالت سياسية وعنصرية واقتصادية، فلما كان منهج التعامل مع املشكالت املستجدة 
كان البد من ، ٦٧"الرسولن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا وفإ"لدى املسلمني ردها إىل اهللا ورسوله تنفيذا لقوله تعاىل 

أوال، إذ مل تكن السنة مدونة يف تلك الفترة، فلما فعلوا ذلك وجدوا بني أيديهم هذه اآليات ن الرجوع إىل القرآ
 تبني مذهبها فيها، وهم حتت وطأة هذه الظروف ناملتشاهبة، فكان على كل فرقة أن تبني موقفها حيال هذه اآليات، وأ

اسية، فكان جيب، حبكم الواقع املر الذي كانوا يواجهونه، أن تكون مواقفهم من هذه اآليات السياسية واالجتماعية الق
معة تومن هنا كانت هذه العوامل جم، ٦٨ومذاهبهم فيها متالئمة مع مواقفهم من القضايا السياسية والعنصرية واالقتصادية

تصادي قإىل عوامل أخرى خارجية، بل إن العامل االوراء نشأة الفلسفة اإلسالمية، ومل تكن الفلسفة اإلسالمية يف حاجة 
أو العامل السياسي وحده كان كافيا لنشأة فلسفة جديدة، وهكذا جند أن من العبث البحث عن عوامل خارجية لنشأة 

 وجوهرها تلك الثقافات اليت أثرت" باملؤثرات اخلارجية"ا ميكن أن نسميه مالفلسفة يف اإلسالم، وكل ما ميكن حبثه هو 
يف التفكري اإلسالمي فسامهت يف تغري مساره قليال أو كثريا، ومن أهم هذه الثقافات الفلسفة اليونانية واحلضارات 

 .الشرقية، كحضارة اهلند والفرس والسريان وغريهم
 
 : املؤثرات اخلارجية-بـ
املني داخليني، ومها وجود  أن نشأة الفكر الفلسفي لدى املسلمني كانت نشأة ذاتية نبعت من تصادم عاا تبني لنإذ

 املتضمنة ألفكار فلسفية تناولت أحكام عامل الغيب وعامل الشهادة على حد سواء، واألوضاع السياسية يةالنصوص القرآن
ذوة التفكري العميق عند املسلمني، اتضح لنا مدى قلة أمهية جواالجتماعية واالقتصادية اليت كان هلا دور عظيم يف اشعال 
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ن حبثا كهذا من شأنه أن يضلل الدارس عن املنهج السليم  إامل خارجية لنشأة الفلسفة اإلسالمية، بلالبحث عن عو
للبحث عن أصول فلسفة املسلمني كما حدث لبعض كبار املستشرقني، كأرنست رينان، ودي بور وغوتيه وبرترند 

 وأسباب نشأهتا إىل  مصادر يونانية أو اسل وفالتزر وكارا دوفو وغريهم، الذين حاولوا إرجاع جذور هذه الفلسفة،ر
شرقية هندية وفارسية، وكانت نتيجة أحباثهم حول نشأة الفلسفة اإلسالمية نتيجة خاطئة، لقد اتبع هؤالء املستشرقون 
هذا املنهج املضلل ليس فقط يف دراسة الفلسفة اإلسالمية والفكر اإلسالمي، بل كل الدراسات اإلسالمية مبا فيها الفقه 

حلديث وحىت القرآن الكرمي، فحاولوا إرجاع الدين اإلسالمي جبملته إىل تلك املذاهب السائدة يف القرن السابع وا
امليالدي يف الشرق وخاصة املذاهب املنشقة من اليهودية كمذهب طائفة األبيونيت ومذاهب متكلمي املسيحيني 

 ٦٩السوريني، ومذاهب بعض طوائف الغنوصية
 
مية وخاصة بعد أن تبينت لنا حقيقة نشأة التفكري سال البحث يف مثل هذه املصادر للفلسفة اإلحنن لسنا حباجة إىلو

سلمني، ملاإلسالمي، وكلما يلزمنا يف هذا اجملال هو البحث يف املؤثرات اخلارجية اليت أثرت يف التفكري الفلسفي لدى ا
ورة هلم يف اأ باحتكاك املسلمني بغريهم من األمم اجملاألول منهما بد، ٧٠ويرى  الباحثون أن هذا التأثري كان من وجهني

 .العقيدة والفكر والشريعة، والثاين كان عن طريق الترمجة ونقل علوم األوائل، ولنتناول هذين األمرين بشيء من التفصيل
 
 يرالحتكاك العقيدي والفكا
ة لمني جند لدى الدارسني لتاريخ الفلسففيما يتعلق بدور التأثريات اخلارجية يف بلورة الفكر الفلسفي لدى املس و

اإلسالمية نظرتني متقابلتني، األوىل منهما هي تلك اليت يذهب أصحاهبا إىل القول بأن التأثري احلاسم كان للفلسفة 
كان لالحتكاكات العقيدية والفكرية بني املسلمني وأصحاب امللل والنحل  اليونانية بينما يرى آخرون أن الدور األعظم

 .ف على ما يبدو يرجع إىل أمرينالوسبب هذا اخل، ٧١ن فتح املسلمون بالدهمالذي
 
 هو أن الذين يرون أولوية التأثري اليوناين ينظرون إىل الفلسفة اإلسالمية على أهنا تلك اآلراء اليت تبناها فالسفة -ألولا
خر يوسعون مفهوم الفلسفة اإلسالمية ملسلمني كالكندي وابن سينا والفارايب وأمثاهلم فقط، بينما أصحاب الرأي اآلا
شمل علم الكالم والتصوف ومذاهب الفرق اإلسالمية يف العقيدة وأصول الدين، مث إن القائلني بأمهية التأثري اليوناين  لي

 على الفلسفة اإلسالمية، فيذهب بعضهم وخاصة املستشرقون من أصحاب النظرية خيتلفون يف تقيمهم هلذا التأثري اليوناين
ويرى ، ٧٢العرقية اآلرية إىل نفي أي إنتاج فكري فلسفي ملفكري املشرق بصورة عامة ولفالسفة اإلسالم بصفة خاصة

الفلسفة اليونانية إال أن بآخرون بأن للمسلمني إنتاجا فلسفيا ال ينكر وإن كانت هذه الفلسفة قد تأثرت تأثرا كبريا 
سفة املسلمون نظموا ما اقتبسوا فال يف احلضارة اإلنسانية، وأن هؤالء الالعرب واملسلمني أنتجوا فكرا له أمهيته ومكانته

من الفلسفة اليونانية ووضعوها يف نسق يتالءم والبيئة االجتماعية والفكرية والسياسية اليت كانوا يعيشون يف كنفها، كما 
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 من اإلجحاف القول بأنه مل تكن هلؤالء ا يف الفلسفة اإلهلية واإلنسانيات أمورا ال ختلوا من طرافة، وبالتايل فإنوأدخل
 ٧٣الفالسفة أية مسامهة يذكر يف جمال الفكر الفلسفي

 
عية، فيثبتون يهو أن الذين يقللون من شأن التأثري اليوناين يعتقدون أن الفلسفة اإلسالمية نشأت نشأة طب: األمر الثاينو

ل يف الفكر دخ ويرون هذه املؤثرات اخلارجية طارئا للفلسفة اإلسالمية نشأة ذاتية بعيدا عن التأثريات اخلارجية،
اإلسالمي وحول مساره، كما يعتقدون بأن األفكار الالهوتية اليت وجدت لدى املتكلمني واليت تشبه تلك األفكار 

ت  واليهود واليت يقال عنها بأهنا تسربت إليهم عن طريق اجملادالت واملناقشاالشائعة لدى علماء الالهوت  املسيحيني
العقيدية  اليت دارت بني املسلمني وعلماء الديانتني املسيحية واليهودية، يعتقدون بأن هذا اللقاء حمض مصادفة، وأن 

فإهنم ال يعتقدون باستقاللية الفكر اإلسالمي  أما القائلون بأمهية التأثري اليوناين، ٧٤الفرق الكالمية قد منت مبنطقها اخلاص
ي ال ميت بصلة باإلبداع واألصالة، وهناك قوم يق التطور بل يرون أنه فكر انتقائي تلفال من حيث النشأة وال من حيث

ي عظمة ال قتأرجحوا بني هذين الرأيني، فقالوا مرة بأمهية التأثري اليوناين مث نراهم يناقضون أنفسهم ويذكرون للتأثري الشر
إىل القول بأن املسلمني استعاروا الفلسفة " ة احلضارةقص"مثيل هلا، ومن هؤالء املؤرخ وول ديورنت فقد انتهى يف كتابه 

مث يعود ويذكر أمهية الديانات الشرقية كاألفكار اهلندية واآلراء ، ٧٥والطب من اليونان وعن طريق املسيحيني الشاميني
، مث يعود ثالثا املسيحيني يف نشأة الكالم لدى املعتزلة وفلسفة الكندي وابن سينا والفارايب الزراديشتية وأفكار مالحدة

وجند مثل هذا التأرجح أيضا لدى مؤرخ ، ٧٦ الصفحة من أن األثر العظيم كان للفلسفة اليونانيةولويقرر ما قاله يف أ
ائية عمادها االقتباس الصرف مما ترجم من كتب قآخر هو املستشرق دي بور، فهو يرى أن الفلسفة اإلسالمية فلسفة انت

ري اليوناين، بل يعين أن الفلسفة اإلسالمية ليست إال اقتباسا أث البتة، وهذا يعين بالقول بأمهية التاإلغريق وأنه ال ابتكار فيها
ه املسلمون من احلكمة اهلندية دمن الفلسفة اليونانية، بينما جند له رأيا آخر يف أمهية التأثريات الشرقية يذكر فيه أن ما أفا

شرقي من الفلسفة اليونانية اليت المما يعين تفضيل املوروث ، ٧٧قل الساميوالفارسية أكرب شأنا من كل ما ورثوه عن الع
انتقلت إىل الفكر اإلسالمي عن طريق العقل السامي، وهذا تناقض واضح منه، والعجيب أن دي بور ليس ممن حيصر 

وابن سينا والفارايب وغريهم يف تلك اآلراء اإلغريقية اليت تبناها ممن عرفوا بفالسفة اإلسالم كالكندي  الفلسفة اإلسالمية
تاريخ الفلسفة يف "بل يعتقد أن علم الكالم وآراء الفرق اإلسالمية جزء من الفلسفة اإلسالمية وهذا يظهر يف كتابه 

بل اهتم يف كتابه هذا بدراسة الفرق اإلسالمية وآراء املتكلمني أكثر مما اهتم بدراسة آراء ابن سينا والفارايب " اإلسالم
 وأمثاهلم، وهذا مما جيعلنا نعتقد بأنه يذهب إىل القول بأن أفكار الفرق اإلسالمية وآراء املتكلمني جزء من وابن رشد

 .الفلسفة اإلسالمية
 
ة وباألخص فكر املعتزلة، وقد أقر بذلك وول ياحلق أن ما يعرف اآلن بالفلسفة اإلسالمية هي نتاج املذاهب الكالمو

اإلسالمي فجأة بل مهد هلا صراع سياسي   إذ أن هذه الفلسفة مل تظهر يف العاملوال سبيل إىل إنكاره،، ٧٨ديورنت
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عقيدي إجتماعي واسع النطاق جري بني املسلمني مث تلى ذلك نشأة الفرق اإلسالمية واعقبها ظهور الفرق الكالمية، 
 الفلسفة اإلسالمية مهما  ذلك أن الكندي وهو أول فيلسوف مسلم كان متكلما قبل التفلسف، مما يعين أندومما يؤك

كان شكلها الذي انتهت إليه ومهما قيل يف مناهجها ومناحيها ومبقدار قرهبا أو بعدها من الفلسفة اليونانية، فإنه المناص 
لنا من االعتراف بنشأة ذاتية هلذه الفلسفة وبتطور طبيعي يف بيئتها اإلسالمية على األقل يف مرحلة طفولتها فجاء الفتح 

 ليئدها يف مهدها، والدليل على ما ندعيه ما يفهم من كتابات عدد من املفكرين املسلمني من أن علم الكالم نشأ اليوناين
نشأة طبيعية وتطور تطورا منطقيا من غري أن يتعرض لتأثري خارجي ذي أمهية كبرية، ومن هذا ما جاء يف مقدمة ابن 

ليت جرت بني املسلمني يف مباحث العقيدة، ومل يشر ال من خلدون حيث عرض نشأة علم الكالم وتطوره واخلالفات ا
 ٧٩قريب والمن بعيد إىل تأثري خارجي كان له دور يذكر يف توجيه مسرية هذا العلم وتطوره

 
د أن بعض زعماء الفرق كانوا متورطني يف جدل ديين يباإلضافة إىل ذلك جند يف بعض املصادر نصوصا أخرى تفو

 .ن على منطنيكامستمر مع خصومهم، ويبدو أن هذا اجلدل الذي كانوا خيوضون فيه 
 
جدل ضد الفرق اإلسالمية األخرى، ومثال ذلك ما نلفاه لدى اجلهم وغيالن الدمشقي ومقاتل بن سليمان : ألولا

رادة احلرة، فعارضه جهم بالقول باجلرب، وقال مقاتل بن سليمان بالتشبيه فعارضه وغريهم، فقد قال غيالن باالختيار واإل
أفرط  جهم يف نفي التشبيه حىت قال إنه تعاىل ليس بشيء، "يب حنيفة أنه قال  أاجلهم بنفي الصفات، حىت يروى عن

ملعتزلة يبعث رسله إىل اوكذلك جند واصل بن عطاء زعيم ، ٨٠"وأفرط مقاتل يف معىن اإلثبات حىت جعله مثل خلقه
هبهم ونقض مذهب مذاألمصار ليدعوا إىل مذهبه ومن الطبيعي أن يدخلوا مع خمالفيهم يف مناقشات حادة، لتقرير 

 . خمالفيهم
 
ذلك اجلدل الذي كان يدور بني زعماء الفرق الكالمية وبني أصحاب امللل والنحل، ومثال ذلك ما يروى من : الثاينو

نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك، دخلت يف ديننا، وإن ظهرت حجتك : قالوا له ف٨١سمنيةلجهم لقي بعض ا"أن 
 علينا، دخلنا يف دينك؟

 :ما قالوا فبدءوا يسألونى وافق علف
قالوا أمشمت . قالوا هل مسعت كالمه؟ قال ال. فهل رأيت إهلك؟ قال ال: فقالوا له. بلى: ست تزعم أن لك إهلا؟ قاللأ

قالوا فما يدريك أنه إله؟ فقال هلم . قالوا فوجدت له جمسا؟ قال ال. قالوا هل وجدت له حسا؟ قال ال .له رائحة؟ قال ال
مسعتم كالمه؟ قالوا : قال هلم. فقال هلم هل رأيتم روحكم؟ قالوا ال. عمون أن فيكم روحا؟ قالوا بلىتزألستم " جهم"
هللا ال يرى له وجه، وال يسمع له صوت، وال يشم له اقال فكذلك . فهل وجدمت له حسا أو جمسا؟ قالوا ال: قال. ال

 ٨٢"رائحة، وهو غائب عن األبصار، وال يكون يف مكان دون مكان
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ضح مما سبق أن هذه املناقشات كانت تدور بني زعماء الفرق اإلسالمية أنفسهم من جهة وبينهم وبني أصحاب ويت

 أهل الكتاب كالنصارى واليهود املؤمنني بوجود إله خالق االديانات اجملوسية والثنيوية واهلندية من جهة أخرى، أم
للكون، فلم يكونوا خيوضون يف هذا اجلدل غالبا على ما يبدو وذلك أهنم كانوا ميثلون أقلية يف اجملتمع اإلسالمي أوال،  

ون بنبوة حممد وبأن كل باملقارنة إىل أتباع ديانات الفرس، وثانيا أن بعضهم كاليسوعية اليهودية واملوشكانية كانوا يقول
 مث إن هؤالء الذين هم من ل،ال إىل بين إسرائي، ٨٣ما جاء به حق إال أهنم كانوا يعتقدون أنه بعث إىل العرب دون غريهم

أهل الكتاب مل يكونوا يف موقف فكري رفيع ميكنهم من اخلوض يف هذه املناقشات يف تلك احلقبة املتقدمة نسبيا، ذلك 
صارى الذين كانوا يعيشون بني العرب مل يكن لديهم علم الهوت وال شريعة باملعىن الدقيق وقد ذكر نأن فرق اليهود وال
 املعريف املنحط الذي كانوا فيه، فلم يكن لديهم من تعاليم الكتاب املقدس واألناجيل إال ما يتعلق وىابن خلدون املست

 هذا تالشى ما كان يتعلق به بعض املستشرقيني من أن توإذا ثب، ٨٤ببدأ اخلليقة واملالحم وغري ذلك فكانوا كالعامة
ة كان هلا دور كبري يف توجيه احلركة الفكرية لدى تيبعض فرق أهل الكتاب وخاصة النصارى كانوا يثريون مسائل الهو

اليت كانت  وإذا فرضنا صحة ما ذهبوا إليه فإن من املؤكد أن هذا مل حيدث يف تلك احلقبة املتقدمة، ٨٥املتكلمني املسلمني
لفرق الكالمية  االفرق الكالمية يف طورها الطفوىل، ورمبا أمكن القول بصحة هذه الفرضية يف أزمان متأخرة بالنسبة لعمر

وهي تلك الفترة اليت اخنرط مسيحيوا الشام يف سلك الثقافة وخاصة املترمجون واألطباء منهم يف عهد املأمون وما بعده، 
كان هلم دور يف الساحة الثقافية يف احلقبة املتقدمة من نشأة الفرق وهي عصر صغار  وحىت لو فرضنا وجود أفراد

الصحابة فإهنم ال يعدون من أن يكونوا شرذمة كانوا أتباع تيارات غنوصية أو باطنية كعبد اهللا بن سبأ الذي حيوم الشك 
ت له الفرق الكالمية يف عصورها حول شخصيته، ومن هنا أمكن لنا أن نستنتج من كل ذلك أن التأثري الذي تعرض

األوىل كان تأثريا شرقيا وبالدرجة األوىل املذاهب الغنوصية املتسترة وراء األديان الفارسية، والفرق السياسية، وبعض 
 .األفكار اهلندية، ونتناول فيما يلى مدى تأثري هذه الديانات يف علم الكالم اإلسالمي
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 فصل التاسعال
  مواجهة الغنوصيةيفعقيدة والعقالنية لا
 ريف الغنوصيةتع
 الثاين والثالث للميالد وامتد بطريق نيتلك املذهب اليت إنتشرت يف القرن"عرف الدكتور مجيل صليبا الغنوصية بأهنا  ي

 األفالطونية احملدثة إىل فالسفة اإلسالم، وخالصته أن العقل البشري قادر على معرفة احلقائق اإلهلية وأن احلقيقة واحدة
وإن اختلف تعليمها، وأن املوجودات فاضت عن الواحد وهلا مراتب خمتلفة أعالها مرتبة العقول املفارقة وأدناها مرتبة 
املادة اليت هي مقر الشر والعدم، أما النفس اليت هبطت إىل هذا العامل فإنه الخالص هلا إال باملعرفة بل اخلالص باملعرفة 

، ٨٧ األصل كلمة يونانية معناها املعرفةيف] Gnosis[والغنوصية ، ٨٦" الصاحلةأفضل من اخلالص باإلميان واألعمال
هو التوصل إىل كنه األسرار الربانية بواسطة نوع من املعرفة العرفانية الناجتة عن ، ولكنها اختذت فيما بعد معنا اصطالحيا

بهذه الطريقة تتوصل إىل املعارف العليا، وهي ال فالتأمل الباطين، والتجربة الذاتية واجملاهدة النفسية والرياضات الروحية، 
تستند إىل االستدالالت أو الرباهني العقلية، وإمنا تعتمد مبا هو شبيه بالكشف الصويف، ومن هنا ينبغي أن ننوه أن ما 

 يوحي ذكره الدكتور مجيل صليبا من أن خالصة مذهب الغنوصية هي أن العقل البشري قادر على معرفة احلقائق اإلهلية،
بأهنم يعترفون بقيمة العقل كمصدر من مصادر املعرفة اإلهلية، بل العقل الذي يتوصلون عن طريقه إىل هذه املعرفة هو 
العقل األول الذي تصدر عنه النفس، وهبذا نعرف أن الغنوصية تعارض املعرفة العقلية اليت تستند إىل الربهان، كما 

 .طريق الوحي بتوسط من املالئكة واألنبياءتعارض املعرفة الدينية اليت تصلنا عن 
 
يرى بعض الدارسني أن من العسري التحقق بدقة  وما إبتداء أمر هذه احلركة تارخييا فمن الصعب حتديده حتديدا علميا،أ

إال أن بعضهم يرى أن هذه احلركة تطورت يف النصف األخري من القرن الثاين امليالدي، وهي ، ٨٨من أصول هذا التيار
-م١٦١(أوراليوس-ومرقوس) ١٦١-م١٣٨(قبة اليت تصدى للدفاع عن العقيدة املسيحية يف عهد أنطونينوس التقياحل

 يوستينوس وتاسيانوس وأثيناغوروس، وكان أهلّم األكرب هلؤالء التنويه بكل ما هو مشترك بني املسيحية من، كل )م١٨٠
 يف نظر الوثنيني الرومان الذين كانوا يعبدون األباطرة وخاصة دوالفلسفة اليونانية حماولني بذلك حتسني هذا الدين اجلدي

 بفترة أسبق بكثري من تلك احلقبة اليت كان الدين املسيحي حياول رتوهذا يعين أن احلركة الغنوصية ظه، ٨٩اخلريين منهم
ا  مم٩٠منذ نشأة املسيحية جاهدا إجياد مكان لنفسه يف روما الوثنية، ومن املرجح عند مريسيا إلياد  أن هذه احلركة نشأت
نذ نشأهتا إىل السنن  ميعين أهنا نشأت يف الشرق وقدمت إىل روما مع التبشري املسيحي، ويرى أن الغنوصية استندت

الرسولية املوضوعة منذ منتصف القرن الثاين تقريبا واليت كان هلا عالقات سرية ملذاهب باطنية، وأشهر هذه السنن 
 ٩١توما، وإجنيل احلقيقة، وإجنيل مىت املزور، وأعمال بطرس ويوحنا الرسولية املوضوعة أجنيل

 
 فرق بني املذاهب الباطنية والغنوصيةال
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نا أن مريسيا إلياد يفرق بني املذاهب الباطنية وبني التيار الغنوصي، بل يرى أن هذا التيار خيتلف متاما عن بقية  هالحظوي
فيجب ـ على حد قوله ـ " ة يف تلك احلقبة أو ما قبلها يف أماكن أخرى عاملذاهب العرفانية والباطنية اليت كانت شائ

متيزه عن العديد من املعارف الربانية السابقة أو املعاصرة، املشكلة جزءا ال يتجزأ من خمتلف ديانات العصر 
اف إىل ذلك أن كافة الزرادشتية، األسرار اليهودية املسيحية، املعارف اليت سنرى أهنا متضمنة تعليما باطنيا، ويض(كـ

القصص امليثولوجية واألخروية تقريبا اليت وضعت موضع األعمال من قبل الكتاب الغنوصيني هي سابقة للغنوصية باملعىن 
الدقيق للكلمة، فبعضها تأكد يف إيران القدمية ويف اهلند من عصر األوبانيشاد، ويف األورفية واألفالطونية، وبعضها اآلخر 

وامليزة األساسية ، ٩٢"ة من نوع هيلنسيت، واليهودية التوراتية وما بني العهدية، أو التعابري األوىل للمسيحيةيتميز بالتوفيقي
وصية يف نظر مريسيا إلياد ليست التكامل العضوي قل أو كثر مع هذه العناصر املتفرقة، ولكن إعادة التفسري اجلريء غنلل

املسيح املرسل : أسطورة السقوط عن طريق فصلها من السياق التورايت لألساطري، كما أعاد الفقهاء الغنوصيون تفسري
من قبل اإلله اخلالق، ومحله إىل تاريخ سري آخر يشكل فيها اخللق كارثة مأساوية، وبالنتيجة جيب أن ينسب إىل خالق 

نتشار الواسع يف شرير هو املتجسد احلقيق للشر، وكذلك الشتائم بصورة خاصة للنصوص واألفكار الثيولوجية ذات اإل
 ٩٣ذلك العصر

 
نية واملذاهب العرفانية والديانات اطحقا استطاع مريسيا إلياد أن يفرق تفريقا دقيقا بني الغنوصية، وبني احلركات البو

الثنيوية، والفلسفات اإلهلية وغري ذلك من املذاهب اليت يبدو ظاهرها بأهنا جزء من الغنوصية أو فرع منها ولكنها يف 
 ختتلف عنها متاما، وبذلك استطاع مريسيا أن يتفادى اخللط الذي وقع فيه أمثال أميل برهية وعلى سامي النشار، ةاحلقيق

وعبد احلميد عرفان، ومجيل صليبا، وغريهم ممن حاولوا تعريف هذا التيار الغنوصي، فقد ظن أميل برهية، كما هو احلال 
قاد وجود شر أزيل وما يستتبعه من الدمار واعتقاد وجود إمكان عند على سامي النشار وعبد احلميد عرفان، أن اعت

للخالص منها أو لزواهلا إما عن طريق الدمار الشامل للكون أو عن طريق تسامي النفس فوقه وخارجه هو املميز 
نية وبني احلقيقي للغنوصية واملوضوعة املشتركة جلميع خمتلف مذاهبها، مث يعود حماوال التفريق بني الفلسفة اليونا

إن الفارق "الغنوصية، ليثبت أنه ليس هناك مثة عالقة ال من بعيد وال من قريب بني هذه الفلسفة والغنوصية، فيقول 
األساسي بينهما أن اليوناين يعتقد أن الشر يزول بتأمل الكون الذي هو جزء منه، بينما يرى الغنوصي أن الشر يزول إما 

 ٩٤"فوقه وخارجهبدمار هذا الكون أو تسامي النفس 
 
 فرق بني الغنوصية والفلسفة اليونانيةال
نوصية كاليت ذكرها أميل برهية، ولكن هذا ال يعين أبدا أن لغشك أن هناك فروقا بني بعض الفلسفات اليونانية وبني اال

الغنوصية كالفلسفة  الفلسفة اليونانية كانت بريئة من نشأة الفكر الغنوصي، إذ أن منها ما يتفق أو يتالءم مع بعض أفكار
 من قبل بعض الباحثني -خطأ-اهللنستية واألفالطونية احملدثة والفيثاغورية وبعض حماورات أفالطون، حىت أهنا اعتربت 
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أما االعتقاد بوجود شر سواء أكان أزليا أم مل يكن، فمن املعلوم أن هذا األمر مل ، ٩٥جزءا ال يتجزأ من الفكر الغنوصي
هب الغنوصي، فقد اعتقد بوجود الشر مجيع أصحاب األديان السماوية وغري السماوية، إال أن ذيكن خاصا بأصحاب امل
أزيل كان مع اهللا أزال، ومنهم من اعتقد بإهلني أحدمها خري وآخر شرير كقدماء الفرس، ومن ر بعضهم يعتقد أن هذا الش

وجود شر خملوق وهذه الفكرة تتمثل يف شخص بنافلة القول أنه ال جمال لضمهما إىل التيار الغنوصي، واعتقد آخرون 
الشيطان عند املسلمني، ويف أسطورة السقوط عند النصارى واليهود، وهكذا  يتبني لنا أن هذا االعتقاد ال يعين 
بالضرورة أن كل من اعتقد بوجود شر ماحق يف هذا العامل غنوضي، وما ينطبق على هذا االعتقاد ينطبق متاما أيضا على 

 . بإمكان اخلالصاالعتقاد
 
 وهناك فروق واضحة ا،الغنوصية إذا ليست فلسفة يونانية كما أهنا ليست دينا يهوديا أو مسيحيا أو جموسيا أو هندوسيف

بينها وبني هذه الفلسفات وهذه الديانات، فالفلسفة اليونانية، مبا فيها الفيثاغورية والفلسفة اهللنستية واألفالطونية احملدثة، 
واحد سواء أكان هذا األصل جوهرا أو مادة وسواء أكان واحدا أو متعددا وسواء أكان ساكنا مستقرا أو  تؤمن بأصل

متحركا، وسواء أكان هذا األصل جزءا أو كال، وشر كل الشر يكمن يف اجلهل عن طبيعة هذا األصل، واخلالص كله 
ية حمكمة، أما الفلسفة اهللنستية باإلضافة إىل ما يف معرفة طبيعته وماهيته عن طريق تأمل عميق يستند إىل براهني منطق

سبق، فميزهتا اآلساسية هي أزلية النظام الذي تسلم باحتواء املوجودات عليه، فلدى الرواقيني، هناك نفس كلية تتخلل يف 
، أما مجيع املوجودات، والنفس اإلنسانية جزء من تلك النفس الكلية فهي من طبيعة مالئكية المتت بصلة إىل الشر

األفالطونية فهناك واحد أزىل ينتج عقال مث ينتج هذا العقل النفس، وعند هذه األقانيم الثالثة تقف سلسلة املوجودات 
االهلية اليت ال ميسها الشر، مث يأيت أقنوم آخر رابع هو املادة الذي تكمن فيه الشر، وهناك نظريتان خمتلفتان ألفلوطني يف 

 تذهب إىل أن الشر تكمن يف املادة وأن احملسوس انعكاس يف انعكاس، واخلالص يكون اخلالص، األوىل هي تلك اليت
عن طريق اهلروب من هذا احملسوس إىل العامل املعقول، أما الثانية فهي نظرية متفائلة تشبه نظرية الرواقيني، وخالصتها أن 

عامل مكان ودور يقوم به يضمن له هذا التناغم العقل أو اللوغوس مبدأ التناغم، وحيكم العامل، ولكل فرد من أفراد ال
 ٩٦ذلك الفرد أما الكل فال يزال خبري لالكلى، والشر يظهر يف حال اإلفالت من هذا الكل، إال أنه يكون شرا

 
هكذا تكون املبادئ األساسية للفلسفة اليونانية ضعيفة الصلة باحلركة الغنوصية، وكل ما ميكن قوله، أن هذه الفلسفة و

 وجود جوهر خري أو مبدأ أول هو أصل الوجود، والغنوصية رمبا تأولوا بعض نصوص حماورات أفالطون فأثبتوا ضتفتر
 إال أهنم يف املقابل اعتقدوا وجود قوة شيطانية مستقلة، يف بعض األحيان، عن ذلك اإلله اخلري، وبكلمة أخرى ا،إهلا خري

 وجدنا املبدأ األول الذي تدعيه الغنوصية يف الفلسفة اليونانية، فإن دوجود إهلني أحدمها خري والثاين شرير، وإذا كنا ق
من العسري إجياد موقع للمبدأ الثاين فيها، إال إذا توسلنا بفلسفة أفلوطني يف أصل الشر، وهي كما مر بنا ذات وجهني، 

مار الشامل ململكة الشر، وما يقال ومها املادة واإلفالت من الكل املتناغم، أما اخلالص فال يكون عند الغنوصية إال بالد
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عن العرفان فال يعدو أن يكون معرفة التاريخ الباطين السري للوجود، وتتُبعه تتُبعا تصاعديا، فاخلالص عند الغنوصيني 
 . ليس كاخلالص املسيحاين أو الصويف كما يعتقد البعض، بل ال يكون اخلالص التام عند الغنوصية إال يف هناية الكون

 
 
 ة بني الغنوصية واملسيحيةللصا
تباطية اليت أخفى آباء الكنيسة عا صلة الغنوصية باملسيحية فهي صلة وثيقة حىت أن أميل برهية يعتقد أن التأويالت األأم

يف طيات الفلسفة اليونانية هي اليت يعزى إليها ظهور الفكر الغنوصي، مما يعين أن الغنوص تولدت من استنباطات 
حبيث أصبحت هذه األفكار املستنبطة من الفلسفة متشبعة ، ٩٧ا آباء الكنيسة من الفلسفة اليونانيةهاعتباطية استنبط
ولعل ما يؤيد ذلك أن آباء الكنيسة واملنافحون عن العقيدة املسيحية كانوا يثنون على الفلسفة كما ، باإلميان املسيحي

 ٩٨ أيضا جزئيا للفالسفة وخاصة سقراط وأفالطونىكانوا يدعون بأن اإلله الذي جتلى ملوسى ويف االجنيل قد جتل
 
الديانة املسيحية، وإن كانت معامل املسيحية  وهكذا جند أن الغنوص مذهب تطور من جراء تالقح الفلسفة اليونانيةو

ص الأظهر فيه، فإن لألفكار الفلسفية اليونانية، وخاصة تلك اليت نلفاها عند أفلوطني فيما يتعلق بأصل الشر وطريق اخل
 ٩٩منها، ال تزال معاملها واضحة، وهذه هي بداية الغنوصية، وأهم معامل هذا املذهب مميزات ثالثة

 
 .د إهلني أو مبدأين مها مصدر اخلري والشرجوالقول بو -١ 

القول بإمكان اخلالص وأنه يكون عن طريق العرفان الذي يعين الوعي الذايت للتاريخ السري السابق للوجود، فهذه -٢
 .عرفة من شأهنا أن ختفف من معانات الفرد من وبال الشر، لكن اخلالص الكامل ال يكون إال بعد دمار الكونامل
يف النصوص الدينية واألساطري الشائعة وإعادة تفسريها وتأويلها تأويال متطرفا رمزيا عن طريق بترها من ن الطع -٣

 .للتشكيك يف عقائد املؤمنني هبا وإنكار النبوات سياقها، واخضاعها خلدمة مصاحلهم، ووضع النصوص الدينية
وصيوا املسيحية وهي على ما يبدو أقدم الفرقتني وقد غنن أشهر فرق الغنوصية فرقتان، األوىل منهما تلك اليت تزعمها مو

ال بأنه قاشتهر من زعمائها غنوصيون ثالثة، وهم بازيليدس وفلنتينوس ومرقيون، وأشهر هؤالء الثالثة فلنتينوس الذي ي
تأثر بتأويالت فيلون للعهد القدمي، وقد رأى فلنتينوس بأن هناك تباينا بني اإلله اجلبار احملفوف باملالئكة الذي يتحدث 
عنه العهد القدمي، وبني إله الطيبة الذي يتحدث عنه العهد اجلديد، فذهب إىل القول بإهلني للعامل، إله فاطر هو خالق 

 هو إله الطيبة، وأن اإلنسان خلق من قبل اإلله الفاطر الشرير واملالئكة وهي كائنات شريرة العامل املادي، وإله عليٌّ
وأرواح جنسة، عن طريقهما تتسرب األهواء والشرور إىل اخلليقة ، وهذه اخلليقة هي اليت أضاف إليها اإلله العليٌّ بذرة 

ريرة هي املالئكة، إال أنه اعتقد على ما يظهر أن من روحه العلي، وهكذا توصل فلنتينوس إىل وجود إهلني وكائنات ش
هذا اإلله الفاطر اجلبار والكائنات الشريرة خملوقة لإلله العلى الطيب، أو على األقل تأيت مرتبة دون مرتبته، هذا التأويل 
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إىل ما سبق بأن ميثل لّب العقيدة الغنوصية بصورهتا النقية، مث جاء بعد فلنتينوس مرقيون وشرح هذه العقيدة، وأضاف 
الروح اليت جتسدت يف املسيح هي روح اإلله العلى اليت ظهرت بغتة  يف هذا العامل على صورة شخص، وأن جسمه 

 ١٠٠ظاهري فقط، ومبا أن هذا العامل املادي خملوق لإلله الفاطر العنيف فإن من األفضل أن يزهد اإلنسان منه لينجو بنفسه
 
نوصية، وقد نشأت معتقداهتا يف حضن أديان توحيدية هي اليهودية واملسيحية، مث غذه هي الفرقة األوىل من فرق اله

الفلسفة األفلوطونية، وقد أصبح هلذه الفرقة فيما بعد مذاهب عدة انتشرت أفكارها ع هنلت يف أواخر القرن الثالث من نب
 .يف الشرق والغرب على حد سواء

 
، والغنوصية املانوية حبكم املوقع اجلغرايف والبيئة )م٢٧٤-م٢٠٥(رسي ماينافهي تلك اليت أسسها الف: ما الفرقة الثانيةأ

صية املسيحية يف بعض النواحي إال أن امليزات الثالثة اليت ذكرناها آنفا تتوفر نواالجتماعية اليت نشأت فيها ختتلف عن غ
، ويالحظ هنا أن املانوية تثبت إهلني رفيها بوضوح، فهي تثبت بوجود إهلني، أحدمها خالق اخلري والثاين خالق عامل الش

تعتربمها خصمني متصارعني، يف حني كانت الغنوصية املسيحية تثبت إهلني أحدمها خملوق لآلخر، ويبدو أن املانوية 
استمدت هذه العقيدة من ديانات الفرس القدمية كالزراديشتية واجملوسية وقد كانت هذه األديان تثبت إهلني متساويني يف 

 مها النور والظلمة، وباإلضافة إىل ذلك جند املانوية تدعو إىل نفس نظرية اخلالص الىت جندها لدى الغنوصية الدرجة
املسيحية، وال ميكن الوصول إليه إال عن طريق العرفان احلقيقي الذي يعيننا على املسامهة يف الفناء النهائي للعامل أو 

 ١٠١للحياة اإلنسانية وتلك هي النجاة
لق مبوقف املانوية عن األديان األخرى، فهو خيتلف يف شيء من الغنوصية املسيحية، إذ كان ماين قد اعترف بأن عما ما يتأ

ن األخرى ال ختلوا من فائدة، إال أنه ومسها بالنقص واالفتقار إىل الكمال، ومن جهة ثانية وتبعا للمنهج الغنوصي يااألد
النصوص واألساطري الدينية الىت كانت موجودة قبله عن طريق تأويلها  الذي مر بنا، فإن ماىن حاول أن يستفيد من كل

تأويال يتمشى مع أغراضه، أما اإلنسان يف نظر ماين فهو ابن زنا من نسل لقاء غري شرعي آلهلة الشر أو الشياطني، 
كرنا، إىل أن اإلنسان وهكذا يبقى فريسة لألمل إىل أن يأيت الدمار الشامل، وكانت الغنوصية املسيحية قد ذهبت، كما ذ

من خلق إله شرير، يف حني أنه ليس شريرا حبد ذاته، ومن هنا جند اإلله اخلري لدى الغنوصية املسيحية يسعى إىل انقاذه 
عن طريق جتسده فيه، بينما نرى إله ماين اخلري ال يهتم وال يسعى لتخليص اإلنسان من احملنة اليت هو فيها، بل كل ما 

ع الشرر النوراين الذي تسرب منه لسبب ما إىل عامل إله الظلمة، وبكلمة أخرى إنه حياول التغلب حياوله هو استرجا
على خصمه، وتلك يعد مبثابة خالص لإلنسان، ألن حلظة االنتصار هذه تكون إعالنا لنهاية احلياة وحصول الدمار 

 .الشامل للكون
 
 ر الباطنية والغنوصية يف الفكر اإلسالميأث



 22

جدا، وخالفا ملا هو شائع، إثبات وجود تيار غنوصي كاملانوية والغنوصية املسيحية يف العامل اإلسالمي يف فترة  ن العسريم
ن فترات تارخيه املديد، وكل ما ميكن القول به هو أن العامل اإلسالمي عرف حركات باطنية وغري باطنية وجد لديها  مما

 الغنوصية املتشتتة غري املنتظمة بني بعض زعامات الفرق السياسية ربعض العقائد الغنوصية، كما انتشرت بعض األفكا
املتطرفة يف العامل اإلسالمي، ولعل علماء املسلمني تنبهوا هلذه احلقيقة إذ أهنم مل يسموا هذه الفرق والتيارات اليت وجد 

 كتب املؤرخني للفرق لديها بعض آراء الغنوصية فرقا غنوصية، بل إن لفظ الغنوص أو العرفان ال يكاد يظهر يف
وقد خلط الباحثون املعاصرون " الباطنية"كالبغدادي والشهرستاين وغريمها، وإمنا جند يف كتاباهتم وأحباثهم امسا آخر هو 

الغنوصية خلطا عجيبا مع أن هناك فروقا واضحة بني هذين التيارين، بل جندهم خيلطون بني الشيعة  و١٠٢بني الباطنية
ط األخري وجد أيضا لدى القدماء كالغزايل وابن تيمية، ومن املستحسن أن نسجل هنا بعض النقاط لوالباطنية وهذا اخل
 .ق بني الغنوصية والباطنيةفرالىت يتبني منها ال

 
الغنوصية كما قلنا ليست بالضرورة حركة سرية، بل تكون حركة علنية أحيانا كما تكون حركة سرية يف بعض . ١

وية وهي من أهم احلركات الغنوصية وأعظمها تأثريا يف العامل أهنا دعوة عاملية أراد صاحبها أن ناألحيان، وقد رأينا املا
وقد انتشرت يف مجيع أحناء العامل وأثرت يف التفكري الغريب أكثر مما أثرت يف الفكر الشرقي، حىت قيل ، تكون دينا عامليا

املانوي الغنوصي يف نظريته اليت مفادها أن أكل اللحوم أي  إن العامل النفساين الشهري سيجموند فرويد تأثر بالتفكري
، ١٠٣قد كان هلما دور كبري يف جعل اإلنسان على الصورة اليت هو عليها اآلن" الزنا"، وارتكاب احملرمات أي "التوحش"

دات واألديان، قوقد سبق أن ذكرنا بأن ماين صور نشأة اإلنسان تصويرا مل نر مثله يف الضعة يف أي من االساطري واملعت
 العهد القدمي نيومن جهة أخري، رأينا أن الغنوصية املسيحية مل تكن دعوة سرية بقدر ما كانت حماولة حلل التناقض ب

 .واجلديد عن طريق التأويل
 
س لدى الغنوصية طموح سياسي خبالف الباطنية، وجل تفكريها يتركز على فكرة اخلالص وما يترتب عليها من لي. ٢

ا وملذاهتا، ويدلنا على ذلك ما جنده لدى زعماء الغنوصية كمرقيون الذي عرف برتعة زهدية متزمتة، يزهد عن الدن
بينما نرى زعماء الباطنية على عكس ذلك، فقد ذكر البغدادي عنهم ، ١٠٤ل التعفف شرط املعموديةعحتظر الزواج وجت

بيحون زواج البنت واألخت إىل غري ذلك مما حكى يأهنم يرون اجلنة نعيم الدنيا وأهنم ينكرون املعاد والعقاب، وأهنم 
 ١٠٥عنهم

 
الباطنية ال يثبتون إهلا، سواء أكان خريا أم شريرا، وحىت ن هناك أيضا فرق آخر مهم بني الغنوصية والباطنية، وهو أ. ٣

 االحتاد، وهم ولو وجد منهم من يقول بوجود إله فإهنم يعنون بذلك الوجود برمته أو هذا الكل وبكلمة أخرى باحللول أ
يف ذلك كالدهرية الذين ال يعتقدون بوجود خالق للكون، وقد قرر البغدادي يف دراسته للباطنية هذا الرأي إذ يقول 
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وهم ال .. الذي يصح عندي من دين الباطنية أهنم دهرية زنادقة، يقولون بقدم العامل وينكرون الرسل والشرائع كلها"
وث العامل، وال يثبتون كتابا مرتال من السماء وال رسوال يرتل عليه الوحي من يقرون بإله قدمي بل ال يقرون حبد

 . يثبتون ليس فقط إهلا واحدا بل إهلني إثنني للكونينهذا خبالف الغنوصية الذ، ١٠٦"السماء
 
 عنها خلق راإلنسان يف نظر الغنوصية ليس إال وصمة فشل إهلي، فمثله مثل احلياة العاملية، واآلهلة اخلرية مل يصد. ٤

إىل م يف حني أن اإلنسان حيتل مرتبة رفيعة عند معظم احلركات الباطنية، بل دعى بعضه، ١٠٧البشرية عن عمد وقصد
 ١٠٨عبادة اإلنسان

ه بعض الفروق الواضحة بني الباطنية والغنوصية مع أن الكثريين من دارسي الفرق وخاصة املسلمني منهم خيلطون بني ذه
تيارات الغنوصية واملذاهب الصوفية واحلركات الباطنية، فيسمون كل ذلك مرة بالباطنية، لالفلسفة األفالطونية وا

خللط يرجع على ما يبدو إىل ما بني هذه الفرق من مسات مشتركة، فالباطنية مسيت بذلك  اوهذا، ١٠٩وبالغنوصية أحيانا
مزي طريقا للوصول إىل العرفان، وهناك ركما أن الغنوصية تتخذ التأويل ال، ١١٠ألهنم يقولون بباطن الكتاب دون ظاهره

مييل كل منهما إىل االعتماد على بعض ا مسة أخرى تشترك فيها الفرقتان وهو الطعن يف الشرائع واألديان األخرى، كم
األفكار الفلسفية الساقطة واألسطورية، ومهما يكن من أمر، فإن مدلول الباطنية يبدو أوسع وأمشل من مدلول الغنوصية، 

وصية فرقة باطنية من جهة اعتمادها على التأويل وهو أمر ينحل إىل القول بأن للنصوص باطنا خيتلف عن ظاهرها، نفالغ
إال أن هذا الشرط وحده ال يكفى العتبارها باطنية إذ أن هناك مواصفات مهمة تتوفر يف الباطنية وال توجد لدى 

 .الغنوصية من أمهها موقفهم من اخلالق واإلنسان
 
ذا القدر من التحليل فيما بني الغنوصية والباطنية من االتفاق واالختالف حيسن بنا أن نشري إىل تأثري الغنوصية هبعد و
لباطنية يف الفكر اإلسالمي لنصل إىل تقييم دقيق هلذا التأثري بوصفه مؤثرا خارجيا كان له دور يف توجيه تطور الفكر وا

كر النواحي اآلساسية اليت تأثرت هبذه الفرق ينبغي أن ننوه إىل أمر بالغ ذالفلسفي اإلسالمي، ولكن قبل أن نشرع  يف 
يف األمهية أال وهو أن تأثري الغنوصية كان تأثريا فكريا بينما كان التأثري الباطين يف جله تأثريا عمليا، ذلك أن الفرق 

ينية دهرية أو جموسية أو غنوصية، الباطنية يف العامل اإلسالمي كانت يف جوهرها فرقا سياسية تسترت وراء أفكار د
وإدعاءهم هلذه األفكار مل يكن غاية يف حد ذاته، بل كان وسيلة يتوسلون هبا إىل مآرهبم الشعوبية وطموحاهتم السياسية، 
ويدلنا على ذلك أن معظم احلركات الباطنية اليت ظهرت يف العامل اإلسالمي إىل يومنا هذا كانت حركات سياسية 

ىل دخلت مع السلطات الرمسية يف حروب ترتب عليها دمار وخراب ال أول له وال آخر، ومثال ذلك، بالدرجة األو
السبئية، وحركة القرامطة، والبابكية أو اخلرمية، والديصانية، واملهدية اليت تزعمها عبيد اهللا امللقب باملهدي والد اخللفاء 

املقنع من أصحاب أيب مسلم اخلراساين، ويف العصر احلديث الدرزية العبيديني الفاطميني، واإلمساعيلية، واملقنعية أتباع 
 .والنصريية وظهر يف منتصف هذا القرن فرقة اهلجرة والتكفري
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 نظن أن أحدا جيادل يف أن نشأة هذه الفرق الباطنية يف العامل اإلسالمي كانت وراءها عوامل سياسية أوالً، وعوامل ال

ألفكار الغنوصية يف نشأة هذه احلركات، وكل ما ميكن قوله يف دور األفكار الغنوصية هو اشعوبية ثانياً، مما يقلل دور 
ات السياسية الىت كانت ختلط مبعتقدات وثنية موروثة لتتستر من ورائها وتتخذها أيديولوجية ركأهنا كانت مالذا هلذه احل

 . السينميف معارضتها للسلطات الشرعية وعقيدهتا الرمسية اليت ميثلها اإلسال
ري مباشرة  غا ما يقال من تأثري األفكار الغنوصية للفكر اإلسالمي، فال يعدو عن بعض معتقداهتا الىت تسربت بطريقةمأ

من خالل اجملادالت مع هذه احلركات الباطنية، ومن هنا كان من العسري حتديد األسباب احلقيقية اليت جعلت املسلمني 
قة اإلميان، وحكم مرتكب الكبرية هل يكون مؤمنا أم يكون كافرا أم يف مرتلة ييبحثون يف بعض القضايا كمسألة حق

بينهما، ويف مسألة اإلنسان هل هو خمتار أم مسري، والكالم حول وجوب معرفة اهللا ومعرفة احلسن والقبح هل جتب 
وهلا النقاش، وسوف نتعرض هلا بالنقل أم بالعقل، وكالم اهللا هل هو خملوق أم قدمي، إىل غري ذلك من املسائل اليت طال ح

بالدرس والتحليل يف الباب الثاين من هذا البحث، فمن الصعب حتديد دور املعتقدات الغنوصية يف نشأة هذه املباحث، إذ 
حتقق لدينا أن النشأة الفرق السياسية وهي نشأة ال صلة هلا بالغنوصية على ما تبني لنا، ميكن أن تكون شرطا كافيا إلثارة 

ذه اجملادالت، وكل ما ميكن إثباته هنا هو أنه كان للمعتقدات الغنوصية تأثري اشتركت به مع بعض املعتقدات مثل ه
الوثنية األخرى يف توجيه تطور التيارات الفكرية، فهذا الدور ال ميكن إنكاره وقد ظهر يف مسائل أمها طبيعة كالم اهللا، 

جيبان بالنقل أم بالعقل، وهاتان املسألتان مثال جيد ملا ندعيه من أن هل هو خملوق أم قدمي، ومسألة احلسن والقبح هل 
نشأة حبث هذه القضايا كانت نشأة طبيعية، إال أنه كان للمعتقدات الغنوصية واملذاهب الثنوية دور عظيم يف توجيه سري 

أت عن استمساك املسلمني مببدأ تقرير هذا البحث وتأثري النتائج املترتبة عليها، فبالنسبة إىل القضية األوىل فواضح أهنا نش
وحدانية اهللا ونفي الشريك عنه، وال يقال أن هذا كان يف معرض رد املسلمني على الثنيوية، بل هو مبدأ قرره القرآن 
والسنة النبوية، وطلب من املسلمني االبتعاد عن كل ما ميكن أن يتستر به الشرك، حىت قال املعتزلة بقولتهم املشهورة يف 

قرآن وهي نتيجة طبيعية لذلك املبدأ وهو مبدأ التوحيد، وجاءت األفكار الغنوصية لتوجه هذا التفكري السليم، عن ال
طريق تشكيك مصداقية نصوص القرآن ما دامت خملوقة، وعن طريق انكار إعجازها، حىت وصل األمر إىل ما جنده عند 

يث تأثروا هبذه األفكار الغنوصية، فأنكروا اإلعجاز واعتقدوا جابر بن حيان وحممد بن زكريا الرازي وابن الراوندي، حب
 البحث يف معرفة اهللا ومعرفة احلسن والقبيح، فقد ذهب املعتزلة هيأما القضية الثانية و، ١١١بوجود أكثر من قدمي واحد

ة أيضا يوقد نشأ هذا املوقف كنتيجة طبيع، ١١٢بأن هذه املعرفة تكون بالنظر، وأن النصوص جاءت لتوضيح ذلك
لبحث متهيدا  اللتحليالت الىت قام هبا املعتزلة لآليات القرآنية، اليت نشأت بدورها عن حاجة املسلمني إىل تثبيت مناهج

للثورة العلمية الشاملة جلميع أصناف العلوم، وقد طالب القرآن من البشرية أن تنظر ما يف الكون من خملوقات عجيبة 
ونصوص ، ١١٤ويف مواضع أخرى يف القرآن، ١١٣القرآن أمثلة لذلك يف قصة إبراهيم للوصول إىل معرفة اخلالق، وضرب
ا توصل املعتزلة إىل هذه النظرية يف املعرفة بعيدا عن التأثريات اخلارجية، مث كذوه، ١١٥تفيد بأن الوحي جاء ليبني الشريعة
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 أن يرتفع اإلنسان إىل درجة النبوة نجاءت األفكار الدخيلة لتوجه مسريهتا فتطورت إىل أن اعتقد البعض بأن من املمك
حىت انتهت إىل ما انتهت إليه من ، ١١٦عن طريق املعرفة العقلية، وهذا ما جنده عند بعض الفالسفة املسلمني كالفارايب

إنكار للنبوات، وال خيفى ما كان هلذا التوجيه من آثار سيئة للغاية يف الفكر اإلسالمي، وقد متثلت يف املشاحنات اليت 
 .هلا ممن عرفوا فيما بعد بأهل العقل والنقلدتبا
 
 مل يكن له دور يف نشأة هذه القضايا، وإمنا كان أثره ر،هكذا تبني لنا أن تأثري هذا التيار الغنوصي كان تأثريا غري مباشو

 تغريا كليا ريخمتصرا يف توجيهها، ولو نشأ علم الكالم اإلسالمي بتأثري غنوصي جمرد ملا كان لإلسالم اليوم وجود، ولتغ
  .كما هو حال املسيحية

 
 

        
 "هجن"بن منظور، لسان العرب  ا١٨٦

 ١٦٠ومينيك سورديل، اإلسالم في القرون الوسطى،  د١٨٧
 ٢١،ص١ أحمد، ضحى اإلسالم، جن،مي أ٣
 ٢٢، ص١، ضحى اإلسالم، ج، أمين، أحمد١٥٠، ص١٤ي، جنألصفهاني، األغا ا٤
 ٢٢، ص١مين، أحمد، ضحى اإلسالم، ج أ٥
 ٣١٤لنشار، على سامي، نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم، ص ا٦

 ٥٥،٦٦لسيوطي، صون المنطق، ص ا٧ 

 ٣٧لسيوطي، المرجع السابق، ص ا٨ 

 ٢٠٧ ص١عقد الفريد،جل، وابن عبد ربه، ا٣٩٧ ص١ أبو العباس، الكامل، جد،لمبر ا٩ 

 ٢٠٢-٢٠٠، ص١٤-١٣ ديورنت، قصة الحضارة، جل و١٠ 

 ٢٤ ص١لشهرستاني، الملل والنحل،ج ا١٩٦

 ٢٥لشهرستاني، نفس المرجع، ص  ا١٩٧

 .، نقال عن شرح نهج البالغة٢٢ ص١مين، أحمد، ضحى اإلسالم، ج أ١٩٨

 ١٩١ص، أبن العبري، مختصر الدول، ١٧ ص٦أ والتاريخ، جبدلمقدسي، الا١٩٩

 ٩٠إلسالم في القرون الوسطي، صمينيك سورديل، ا و٢٠٠

 ٣٢٣لنشار، على سامي، نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم، ص ا٢٠١

 ١٥٨ ص١، الذهبي، ميزان االعتدال،ج٢٧ ص١مين، أحمد، ضحى اإلسالم،ج أ١٧ 

 ٩ديث رقملحسلم، الصحيح، كتاب اإليمن، ا م١٨ 

 ٢٢٠، ٧٠، ١٧لبغدادي، الفرق بين الفرق، ص ا١٩ 

 ٣١٨ نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم، شار، على سامي، ن٢٠ 

 ١٣،ص٢اش كبرى زاده، مفتاح السعادة، ج ط٢١ 
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 ٢٥٣٥لترمذي، السنن، كتاب اإليمان، الحديث رقم  ا٢٢ 

 ٧٢بن ماجة، السنن، كتاب المقدمة، الحديث رقم   ا٢٣ 

 ٨٠ السنن، كتاب المقدمة، الحديث رقم ة،بن ماج ا٢٤ 

 .، قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب٢٠٧٨ديث رقم ، السنن، كتاب القدر، الحيلترمذ ا٢٥ 
حديث غريب ال نعرفه اال من "قال الترمذي  . ٢٠٥٩لترمذي، سنن الترمذي، كتاب القدر، الحديث  ا٢٦

 "ينفرد بها اليتابع عليهاب هذا الوجه من حديث صالح المري، وصالح المري له غرائ

 ٣٢٨سالم، صنشأة الفكر الفلسفي في اإل لنشار، على سامي، ا٢٧ 
 ٩٢ومينيك سورديل، اإلسالم في القرون الوسطى، ص د٢٨

 نعني بذلك أن فكرة خلق القرآن كانت فكرة صحيحة، كما ال نعني أن موقف أهل السنة كان موقفا  ال٢٩ 
ما له عالقة  المترتبة على هذه الحودث، والتي أدت إلى رفض كلج العقالنيا، وإنما يهمنا هو النتائ

 .بالعقل

 ٣١٩لنشار، على سامي، نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم، ص ا٣٠ 

 ٤٧ ص١لشهرستاني، الملل والنحل، ج ا٣١ 

 ٢٠١ ص١٤-١٣ل ديورنت، قصة الحضارة، ج و٣٢ 
 أهمله الباحثون، فلم يدرس هذا وعور القرآن في خلق النزعة الفلسفية في نفوس المسلمين موض د٣٣

الكفاية، وهو أمر يدعوا إلى األسف، فالباحثون وخاصة غاية في األهمية بما فيه  الموضوع الذي هو
المفسرون ومتفلسفة اإلسالم لم يعطوا هذا المجال حقه، بل كان النظر متجها على عكس ذلك وهو أن 

انظر مثال نشأة الفكر الفلسفي في (القرآن لم يدع إلى التفلسف وال إلى الخوض في المسائل الماورائية 
، ونحن نرى عكس ذلك وهو أن القرآن دعا إلى التفلسف وأثار )٥٧ص١ار جاإلسالم لعلى سامي النش

 .مسائل فلسفية عميقة، وهذا ما سوف نحاول إثباته هنا
 ١٠٤:لمائدة ا٣٤
، قدم العقل والعلم عن الهداية، ولعل ذلك قة، ويالحظ أن في هذه اآلية، وآية المائدة الساب١٧٠:لبقرة ا٣٥

 . اال بالعقل والعلم، فمن لم يعقل لم يتعلم ومن لم يتعلم لم يهتدإلى أن الهداية غير ممكنة إشارة
 ٢١:قمان ل٣٦
 ٧٨:ونس ي٣٧
 ٢٢:ألنفال ا٣٨
 ٢١:لملك ا٣٩
 ٤٤:لبقرة ا٤٠
 ٦٥:ل عمران آ٤١
 ٥١:ود ه٤٢
 ٦٧:ألنبياء ا٤٣
 ٨٠:لمؤمنون ا٤٤
 ٦٧:افر غ٤٥
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 ٢٠-١٧:اشية الغ٤٦
 ١٠٥:وسف ي٤٧

 ١٧٦-١٧٥:ألعراف ا٤٨ 
 ١٠٨ف سو ي٤٩
 ٢١-١٩:اطر ف٥٠
 ١٦:عدلر ا٥١
 ١٩١:ل عمران آ٥٢
 ١١٧:لمؤمنون ا٥٣
 ٦٤-٦٠:لنمل ا٥٤
 ٢٩-٢٧:لتكوين ا٥٥
 ١٨٨:ألعراف ا٥٦
 ١١٥:لبقرة ا٥٧
 ٢٧:لرحمن ا٥٨
 ٥:ـه ط٥٩
 ٧٥: ص٦٠
 ٦٤:لمائدة ا٦١
 ٩٦:لصافات ا٦٢
 ٣٨:لمدثر ا٦٣
لف هو األحاديث التى ؤن األحاديث ما يحض على التفكير، وما اعتمده الم ميس هناك فيما بين أيدينا ل٦٤

 .ا أو حكم عليها بالوضع معظم رجال الحديث، وقد أثبتنا هذه األحاديث في الفصل األولضعفه
 ١٨-١٧ليبا، جميل، تاريخ الفلسفة العربية، ص ص٦٥
 ٣٢،ص١لنشار، على، نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم، ج ا٦٦
 ٥٩:اءلنس ا٦٧
 . وما بعدها٦٣،٢٢٤ص١لنشار، على سامي، ج ا٦٨
 ، وما بعدها٢٠م في القرون الوسطى، صورديل، دومينيك، اإلسال س٦٩
 ٤٧بد الحميد، عرفان، الفلسفة اإلسالمية، دراسة ونقد، ص ع٧٠
ن أنصار الرأي األول عدد كبير من المستشرقين معظمهم من أصحاب النزعة العرقية كأرنيست  م٧١

بد الرحمن هم، ومن المؤلفين العرب عرتيان السن وكوتيه وأميل برهية وبرترند راسل وغيرسرينان وك
بدوي وعمر فروخ وعاطف العراقي وجميل صليبا وغيرهم، أما أصحاب النظرة الثانية فنهم وهنري 

 .كوربان ومصطفى عبد الرازق وعلى سامي النشار وابو ريان وغيرهم
 ١٥سالمية، دراسة ونقد، صاإلرفان، عبد الحميد، الفلسفة  ع٧٢
 ٢٥الفلسفة العربية، ص ليبا، جميل، تاريخ ص٧٣
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، وكاهن، كلود، تاريخ العرب والشعوب ٩١ورديل، دومينيك، اإلسالم في القرون الوسطى، ص س٧٤

 ١٦، وانظر المغربي، على عبد الفتاح، الفرق الكالمية اإلسالمية، ص٧١اإلسالمية، ص
 ١٩٧،ص١٤-١٣ جيورنت، وول، قصة الحضارة، د٧٥
 ١٩٧ص-١٤-١٣يورنت، وول، المصدر السابق، ج د٧٦
، والمغربي، على عبد الفتاح، الفرق الكالمية اإلسالمية، ١٥د، الفلسفة اإلسالمية، صرفان عبد الحمي ع٧٧
 ٦١ص
 ٢٠٠، ص ١٤-١٣يورنت، وول، قصة الحضارة، ج د٧٨
 . وما بعدها٥٨بن خلدون، المقدمة،  ا٧٩
 ١٥٠كير الفلسفي في اإلسالم، صتفحمود، عبد الحليم، ال م٨٠
طلة تقول بالتناسخ، وقد قسم المقدسي طوائف الهنود إلى  فرق البوذية وهي فرقة معنلسمنية فرقة م ا٨١

راجع النشار، نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم ( سمنية معطلة والبراهمة الملحدة، ونسب التناسخ إلى السمنية
 )٢٢٠، ص١ج
بن حنبل، وهو  ، هذه القصة يروى عن أحمد١٥٢-١٥١صدر السابق، ص لمحمود، عبد الحليم، ا م٨٢

جهم، وكان يرى عدم جواز النقاش مع الخصوم ورواية أقوالهم لغرض الرد عليهم، ونحن خصم مباشر ل
ال ندري ممن سمع أحمد هذه المناقشة، ألنه لم يكن هو ممن يحضرون ويستمعون إلى مناقشات كهذه، 
ولعل القصة موضوعة من قبل أنصار اإلمام أحمد، ويكون الغرض من ورائها التدليل على أن دخول 

قشات مع الخصوم يعني بحد ذاته نوعا من التنازل وقبول لموقف الخصم وهو ما كان يعتقده اإلمام المنا
أحمد، ومهما يكن من أمر فإن القصة توحي بأنه كانت هناك مناقشات في ذات اهللا والصفات بين المسلمين 

 .وأصحاب الملل والنحل وهذا هو ما يهمنا منها
 ١٣-١٢ادي، الفرق بين الفرق، صدلبغ ا٨٣
 ٤٣٩بن خلدون، المقدمة، ص ا٨٤
انت هذه دعوى رددها عدد من المستشرقيين منهم غولدتسيهر ودومينيك سورديل وكلود كاهن وول  ك٨٥

 .ديورنت وغيرهم
 "عنوص"ليبا، جميل، المعجم الفلسفي، مادة   ص٨٦
لسفة اإلسالمية، ، عرفان عبد الحميد، الف١٨٦، على سامي، نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم، صارلنش ا٨٧
 ٤٩ص
 ٤٠٥، ص٢رسيا إلياد، تاريخ المعتقدات واألفكار الدينية، ترجمة عبد الهادي عباس، ج م٨٨
ا، بدبني له مع. م.ق٢٩ن ذلك أنه لمات يولليوس قيصر، جرى اعالنه إلها بين اآللهة وفي سنة  م٨٩

د اصطدمت بالدين المسيحي تهم، وكانت هذه العقيدة قاوكانت عبادة الرومان لألباطرة مقصورة بعد وف
، وأميل برهية ، تاريخ ) وما بعدها٤٠٠مرسيا إلياد، تاريخ المعتقدات، (الجديد الذي أخذ ينموا في روما 

 ٣٠٢الفلسفة، الفلسفة الهلنستية والرومانية، ص
 ٤٠٢،ص٢ المعتقدات، جيخيرسيا إلياد، تار م٩٠
 ٤٠٣، ص٢يرسيا، المصدر السابق،ج م٩١
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 ٤٠٦، ص٢اريخ المعتقدات، جيرسيا إلياد، ت م٩٢
 ٤٠٦،٤٢٩، ص٢يرسيا إليا، المرجع السابق، ج م٩٣
 ٣٠٦ميل برهية، تاريخ الفلسفة، الفلسفة الهلنستية والرومانية، ص  أ٩٤
، عبد الحميد عرفان، الفلسفة ١٨٨، ص١جلنشار، على سامي، نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم،  ا٩٥

 ٤٨صاإلسالمية، 
 ٢٥٧-٧٣،٢٤٢-٧٢الفلسفة، الفلسفة الهلنستية والرومانية، صرهية، أميل، تاريخ  ب٩٦
 ٣٠٦ميل برهية، تاريخ الفلسفة، الفلسفة الهلنستية، ص  أ٩٧
 ٣٠٢ميل برهية، المرجع السابق، ص أ٩٨
ل ي، أم٤٣٢-٣٩٧، الفصل التاسع والعشرون، ص٢ينية، جلديرسيا إلياد، تاريخ المعتقدات واألفكار ا م٩٩

 وما بعدها، والفصل السادس ٣٤الفلسفة الهلنستية والرومانية، الفصل الثاني، صبرهية، تاريخ الفلسفة، 
، الفصل الرابع، ١نشار، على سامي، نشأة الفلسفة اإلسالمية، ج. ، والفصل السابع والثامن١٩٧ص
 ،٤٩عبد الحميد عرفان، الفلسفة اإلسالمية، الفصل الرابع، ص.  وما بعدها١٨٦ص
 ٣٠٨سفة، الفلسفة الهلنستية والرومانية، صميل برهية، تاريخ الفل أ١٠٠
 ٤٢٦، ص٢يرسيا إلياد، تاريخ المعتقدات، ج م١٠١
وهو اسم من أسماء اهللا كما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، والباطنية اسم " الباطن"لباطنية، من  ا١٠٢

آن ظاهر أنهم يعتقدون أن للقر) ١١ فضائح الباطنية ص(ة من الفرق يقول عنهم الغزاليوععرف بمجم
هو الرجل الذي يخفي اعتقاده فال " بطن"كما في العجم الفلسفي لجميل صليبا مادة (وباطن، والباطني 

 .يظهره اال لمن يثق به
 ٤٢٤، ص٢يرسيا إلياد، تاريخ المعتقدات، ج م١٠٣
 ٣٠٨فلسفة، الفلسفة الهلنستية والرومانية، ص الميل برهية، تاريخ  أ١٠٤
 ٢٩٧-٢٩٤رق بين الفرق، صلبغدادي، عبد القاهر، الف ا١٠٥
 ٢٩٥،٣٠٤-٢٩٤لبغدادي، المصدر السابق، ص ا١٠٦
 ٤٢٥، ص٢يرسيا إلياد، تاريخ المعتقدات، ج م١٠٧
 بنإن محمد "أن بعض الباطنية كانوا يقولون ) ٣٠٣-٣٠٢الفرق بين الفرق ص(كى البغدادي ح١٠٨

ا ربك فاخلع نعليك إنك إني أن: ( الشجرة فقال لهناسماعيل بن جعفر هو الذي نادي موسى بن عمران م
 .في حين أنهم ينكرون بالخالق والنبوات، ويدعون بعدم موت أئمتهم) بالوادي المقدس طوى

رابع، ال، الفصل ١نظر على سبيل المثال على سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم، ج ا١٠٩
 ١٩تمهيد، صة في العالم اإلسالمي، الي، ومحمد أحمد الخطيب، الحركات الباطن١٨٦ص
، وجميل ١١، والغزالي، فضائح الباطنية، ص٤٢١نظر على سبيل المثال، األيجي، المواقف، ص ا١١٠

 ١٩٤، ص٢صليبا، المعجم الفلسفي، ج
 ٢٣٠، ٢٢١دوي، عبد الرحمن، من تاريخ اإللحاد في اإلسالم، ص  ب١١١
 ٧٢-٦٨لقاضي عبدى الجبار، شرح األصول الخمسة، ص ا١١٢
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قصة أجريت على لسان إبراهيم وغرضها تعليمي، وال تدل على أن النبي إبراهيم الحظ هنا أن هذه ال ي١١٣

كيف يصل إلى التوحيد ) غير الرسل واالنبياء(توصل بهذه الطريقة معرفة ربه، بل تعلم اإلنسان العادي 
 .قلىلععن طريق االستدالل ا

هار والفلك التي تجري في األرض واختالف الليل والنوإن في خلق السموات (ثال ذلك قوله تعالى م١١٤
البحر بما ينفع الناس وما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة 

، ومثل هذا كثير ١٦٤البقرة )نوتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء واألرض آليات لقوم يعقلو
 .  في القرآن

 
، وقوله ٤٤:النحل)  إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرونوأنزلنا( ذلك قوله تعالى لثا م١١٥

 ٦٤:النحل) وما أنزلنا عليك الكتاب إال لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون(تعالى 
 ٨٦دينة الفاضلة، ص لملفاربي، آراء أهل ا ا١١٦


